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Andorinha publica:
• Edital Convite Nº 002/2021 - Objeto: Contratação de empresa para a
prestação de serviços de pintura em praças, jardins e meios fios,
recuperação de pavimentação e passeios e substituição de rede de
esgotamento sanitário no município de Andorinha - Bahia
• Edital Convite Nº 003/2021 - Objeto: Contratação de empresa para a
prestação de serviços de urbanização de praça e construção de quiosque
na Rua José Carlos Santana, no bairro Carlos Santana no município de
Andorinha - Bahia
• Edital Pregão Presencial 007/2021 SRP - Sistema de Registro de
Preços - Objeto: Seleção das melhores propostas para registro de preço,
pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual contratação de empresa
para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem
como, aquisição de peças e acessórios, destinados aos veículos
pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de Andorinha Bahia.
• Edital - Compras - Pregão Eletrônico - SRP - Sistema de Registro de
Preços 013/2021 - BB 894853 - Objeto: Seleção das melhores propostas
para o registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual
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higiene para atender às necessidades das diversas secretarias do
município de Andorinha – Bahia
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EDITAL CONVITE Nº 002/2021

REGÊNCIA LEGAL:

LEI FEDERAL Nº 8.666/1993;
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;
LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014;
DECRETO FEDERAL Nº 9.412/2018;

MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

CONVITE;

PROCESSO ADMINISTRATIVO:

387/2021;

OBJETO LICITADO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM
PRAÇAS, JARDINS E MEIOS FIOS, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS E
SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE
ANDORINHA - BAHIA;

TIPO DE LICITAÇÃO:

MENOR PREÇO;

CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO GLOBAL;

REGIME DE EXECUÇÃO:

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL;

LOCAL, DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS:

RUA ANTÔNIO GALDINO, S/N, CENTRO, ANDORINHA –
BAHIA, SALA DE REUNIÕES;
20/09/2021;
ÀS 14H00MIN;

PRAZO DE EXECUÇÃO:

07 (SETE) MESES;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

FONTE

07
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INFRAESTRUTURA

2.016
–
MANUTENÇÃO
DA
INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00
–
OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURIDICA

00
–
ORDINÁRIOS

RECURSOS

16 – REMUNERAÇÃO DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS –
CIDE
42 – ROYALTIES / FEP –
FUNDO ESPECIAL
ALINE DE JESUS MORAIS
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
DECRETO Nº 169/2021
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PREÂMBULO
De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o Sr. Renato Brandão de Oliveira e atendendo à solicitação
da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Comissão Permanente de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal
de Andorinha - Bahia, através da sua Presidente a Sr.ª Aline de Jesus Morais, nomeado através do Decreto nº
169/2021, faz saber que até as 14h00min do dia 20 do mês de setembro do ano de 2021, na sala de reuniões na sede
da Prefeitura Municipal situada na Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro – Andorinha – Bahia será recebida os
envelopes contendo os documentos de habilitação e de propostas de preços, para a contratação de empresa
objetivando atender às demandas constantes do objeto, mediante as condições estabelecidas neste ato convocatório,
projeto básico e seus anexos, consoante com o art. 38 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores,
atinente ao Processo Administrativo nº 359/2021.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto do certame é a contratação de empresa para a prestação de serviços de pintura em praças, jardins
e meios fios, recuperação de pavimentação e passeios e substituição de rede de esgotamento sanitário no
município de Andorinha - Bahia, conforme descrição contida no edital, projeto básico e mediante as condições
estabelecidas neste ato convocatório e seus anexos.
1.2. Caso haja necessidade, por motivos operacionais não previstos ou para restabelecer o equilíbrio econômicofinanceiro inicial de acréscimos ou supressão dos quantitativos e ou serviços, deverá ser obedecido o limite e demais
condições pertinentes estabelecidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores atualizações.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO
2.1. Além das empresas convidadas pela Administração Pública, poderão participar do presente certame, outras
empresas interessadas, cadastradas ou não na correspondente especialidade em qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, que manifestarem interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas antes do
prazo previsto para entrega dos documentos de habilitação e das propostas de preços e que satisfaçam integralmente
as condições previstas neste Edital.
2.2. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de licitar ou
contratar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, na forma das leis e regulamento citados
neste Edital.
2.3. Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta licitação e de contratar
com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua
criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido
declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
2.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos
com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as
exceções legais previstas em lei.
2.5. Não será permitida nesta licitação a participação direta ou indireta de empresas que tenham elaborado o projeto
básico deste edital, ou participado de sua elaboração.
3. HABILITAÇÃO – ENVELOPE A
3.1. As licitantes deverão incluir no ENVELOPE A–HABILITAÇÃO os documentos exigidos nos arts. 27 ao 31
da Lei Federal nº 8.666/1993 conforme relação abaixo que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pelo Presidente ou sua equipe de apoio, em envelope
lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação, além da
expressão Habilitação.
3.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
x

Documento com foto, podendo ser Cédula de Identidade ou documento equivalente dos sócios e
representantes legais da empresa;

x

Registro Comercial, no caso de empresa individual;
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x

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores.

x

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

x

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;

PARAGRAFO ÚNICO – para os documentos elencados na alínea c), deverão apresentar alterações dos contratos
sociais e devidamente consolidadas em vigor.
3.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
x

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ).

x

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

x

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;

x

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

x

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

3.3.1. As certidões de Regularidade Fiscal, emitidas via internet, valerão nos prazos que lhes são próprios, inexistindo
esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias corridos, contados de sua expedição.
3.3.2. Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº
147/2014, haver restrição na comprovação da regularidade fiscal, a cuja regularização procederá no prazo de 05
(cinco) dias úteis, podendo ser prorrogada, por interesse da Administração Pública provocada e justificada pelo
licitante, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, cientes de que a não
regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei Federal 8.666/1993, especialmente a definida no art. 86.
3.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
x

Certidão de registro, quitação e regularidade da licitante no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia - CREA. Caso a licitante seja de outro Estado da Federação, é necessário o visto do CREA-BA,
conforme disposto no art. 58 da Lei 5.194/66 e Resolução 413/1997, sob pena de inabilitação da Licitante.

x

Certidão de registro, quitação e regularidade do (s) responsável (is) técnico (s), no Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia-CREA. Caso a licitante seja de outro Estado da Federação, é
necessário o visto do CREA-BA, conforme disposto no art. 58 da Lei 5.194/66 e Resolução 1007/2004, sob
pena de inabilitação da Licitante.

x

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente em características com os itens objeto
desta licitação, através de Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA em nome de
Profissional de Nível Superior responsável técnico da empresa. Este profissional, conforme acórdão nº
2.192/2007, do Plenário do TCU, não precisará haver exigência de vínculo empregatício ou tempo mínimo
prévio de vinculo profissional, sendo suficiente a existência de contrato de prestação de serviços, mesmo
sem vínculo empregatício ou vinculo permanente;
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3.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
x

Certidões negativas de falência e concordata expedidas pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou
expedida via internet. Não serão aceitas Certidões com mais de 30 (trinta) dias corridos, contados da efetiva
pesquisa do Cartório em relação à data da realização desta licitação, apenas consideradas para esse fim,
aquelas que não têm prazo de validade próprio.

x

Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício exigível em Lei último exercício,
devidamente registrado ou publicado, que comprovem a boa situação financeira do licitante. O licitante,
conforme o caso apresentará publicação do Balanço ou cópias reprográficas das páginas do Livro Diário
onde foram transcritos o Balanço e a DER com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da sede do licitante ou no Cartório do Registro de
Títulos e Documentos, todos, assinados pelo Contador e Dirigente/Sócio qualificados, vedados à
substituição por Balancetes ou Balanço provisório, acompanhado de Certidão de Quitação do Conselho
Regional de Contabilidade, conforme Resolução nº 871, de 23/03/2000, do CFC, comprovando que o
profissional esta regular perante o órgão fiscalizador, no momento de registro no mesmo, bem como,
também valido no momento da licitação.

3.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
3.6.1. Declaração individual ou conforme ANEXO IV a critério da empresa afirmando que:
¾ Cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
¾ Inclusive os comprobatórios da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte, conforme
disposto no Capítulo V, da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, se for o
caso;
¾ Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos;
¾ Inexistência superveniência de fato impeditivo de habilitação e de licitar ou contratar com a
Administração;
3.6.2. Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado conforme Anexo V Declaração, a que se refere a recomendação do Ministério Público;
3.6.3 A Comissão de Licitação, ou Autoridade Superior poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das licitantes, que
prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Habilitação, desde que as informações não alterem os
documentos apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam figurar da proposta. O
não atendimento ao estabelecido implicará na inabilitação da licitante.
3.6.4. O licitante que deixar de apresentar a documentação de Habilitação exigida no presente Edital (envelope "A"),
será automaticamente inabilitado com a consequente devolução do envelope "B" (Proposta de Preços), não se
admitindo, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para a complementação desses documentos.
4. DA PROPOSTA - ENVELOPE DE PROPOSTA – B
4.1. A proposta de preços deverá conter a razão social da empresa e ser apresentada em 01 (uma) via, digitadas
eletronicamente, organizados de forma que facilite sua verificação, cujas folhas deverão ser devidamente numeradas
e rubricadas por representante legal, em ordem crescente, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do
licitante, o número do Edital
4.2. A proposta deverá estar adequada e corresponder com precisão ao objeto da Licitação.
4.3. A proposta deverá ser elaborada conforme o modelo do ANEXO II, deste Edital e preencher os seguintes
requisitos:
a)

Estar redigida em língua portuguesa e datilografada/digitada em papel timbrado específico da Prefeitura
Municipal de Andorinha e/ou timbrado da empresa, constando carimbo da empresa com CNPJ e endereço,
devidamente assinada pela autoridade competente ou seu representante legal, dentro de envelope lacrado
contendo na parte externa o número do convite e a identificação do Licitante;
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b)

O preço unitário deverá ser expresso em moeda nacional corrente, em algarismo para cada item ofertado,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas e nele deverão estar computadas todas as despesas de frete, seguro,
embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes;

c)

A proposta terá validade de no máximo, 60 (sessenta) dias corridos e em caso de omissão considerar-se-á
aceito o prazo estabelecido;

d)

O prazo de vigência do contrato será de 07 (sete) meses.

4.4. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope, lacrado, indevassável e rubricado pela empresa ou por
seu representante legal, identificada como Proposta de Preços, endereçada à Comissão de Licitação.
5. DA MODALIDADE, TIPO E JULGAMENTO
5.1. A presente Licitação é na modalidade CONVITE;
5.2. O presente convite será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei
Federal nº 8.666/93;
5.3. O julgamento será do tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global;
5.4. No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus representantes legais, que
comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando os documentos de habilitação e as propostas, as
quais deverão ser rubricadas pelos seus membros e representantes procedendo-se a seguir o devido julgamento;
5.5. Após a abertura dos envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas
quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões;
5.6. As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas automaticamente pela comissão;
5.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
5.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado à microempresa e empresa
de pequeno porte que comprovar a sua condição para o caso, na fase de credenciamento, e, que for declarado o
vencedor do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, visando a sua habilitação no certame.
5.7.2.
A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
5.7.3. Nesta licitação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito e regional, as ampliações
da eficiência das políticas publicam e o incentivo à inovação tecnológica, conforme art. 47, da Lei Complementar
147/2014.
5.8. É facultada à Comissão de Licitação a realização de diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo,
em qualquer fase da licitação, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.
5.9. DESCLASSIFICAÇÃO:
5.9.1. Serão desclassificadas as propostas que:
a)

Não obedecerem às condições estabelecidas no Edital;

b)

Apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos;

c)
Será considerado preço excessivo, aquele que estiver acima do praticado no mercado ou fixado por autoridade
competente.
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d) O preço máximo fixado pela Administração é: R$ 328.551,60 (trezentos e vinte e oito mil quinhentos e
cinquenta e um reais e sessenta centavos), em conformidade com o art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993, e suas
alterações posteriores.
5.9.2. CLASSIFICAÇÃO:
5.9.3. As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a classificação, levando-se em
conta exclusivamente o menor preço.
5.9.4. Havendo igualdade de valores entre propostas, proceder-se-á o desempate dando prioridade as ME e EPP, se o
empate persistir será realizado um sorteio entre os Licitantes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Como critério de desempate será dado preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Entende-se por empate, aquelas situações em que a proposta apresentada pela
microempresa e empresa de pequeno porte tenha sido até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço.
5.9.5. Para efeito do disposto nos parágrafos 1º e 2º do subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I.

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;

II.

Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, serão
convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.

IV.

Na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.

V.

O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.9.6. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três)
dias úteis para reapresentação de outras escoimadas das causas que ensejarem a desclassificação.
5.9.7. No interesse da Prefeitura Municipal de Andorinha – Bahia, a Licitação poderá ser revogada na sua totalidade
ou em parte sem que caiba aos seus participantes, indenização de qualquer natureza e os quantitativos poderão ainda
ser aumentados ou diminuídos, observando-se os limites previstos no § 1º, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993,
alterada pelas Leis 8.883 de 03 de junho de 1994, e 9.648 de 27 de maio de 1998.
6. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
6.1. A comissão fará a adjudicação à primeira classificada.
6.2. Adjudicado o objeto, a comissão, depois de decorrido o prazo de interposição de recurso ou julgado o mesmo,
submeterá os autos à autoridade competente para deliberação quanto à homologação da adjudicação.
7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. O presente convite subordina-se, em toda a Lei nº 8.666 de junho de 1993 e suas alterações posteriores;
7.2. A despesa resultante desta Licitação correrá por conta das seguintes Dotações Orçamentárias da Lei orçamentária
vigente, consignadas no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal:
UNIDADE GESTORA

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE

07
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INFRAESTRUTURA

2.016 – MANUTENÇÃO DA
INFRAESTRUTURA
MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00
–
OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURIDICA

00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16
–
REMUNERAÇÃO
DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CIDE
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42 – ROYALTIES / FEP – FUNDO
ESPECIAL

8. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO
DOCUMENTO EQUIVALENTE
8.1. Após a adjudicação e homologação, o Licitante vencedor será convocado para no prazo de 05 (cinco) dias
consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração, a fazer a assinatura do Contrato (ANEXO III),
conforme art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993, alterada pelas Leis 8.883, de 03 de junho de 1994 e 9.648 de 27 de
maio de 1998;
8.2. Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993, poderá a Administração, quando o convocado se
recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo estabelecido, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira
classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, independente da cominação estabelecida pelo art. 81
da legislação citada;
8.3. No ato da assinatura do instrumento contratual ou da retirada do documento equivalente, a empresa deverá
apresentar os documentos constantes das alíneas “A e B”, do subitem 3.2 e 3.3, deste edital, bem como, alvará de
funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante, vigente;
8.4. O descumprimento do disposto no item anterior implicará no impedimento em assinar o termo contratual ou na
retirada do documento equivalente, sujeitando a empresa às penalidades previstas na Lei Federal 8.666/93.
8.5. A prestação de serviços será feita mediante fiscalização e avaliação do setor competente desta Prefeitura;
8.6. O prazo para da execução dos serviços objeto desta licitação será de 07 (sete) meses, conforme cronograma
físico-financeiro, a partir da assinatura do termo contratual e ordem de serviços.
9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1. O pagamento será efetuado após o setor competente deste Poder Executivo, informar à Tesouraria, a prestação de
serviços, tempo em que o Licitante vencedor, fará a apresentação da Nota Fiscal de Prestação de serviços, com o
atesto da execução, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, da data de sua emissão.
9.2. O pagamento dos valores contratados será efetuado de acordo com o desenvolvimento dos trabalhos em até 30
(trinta) dias mediante apresentação das notas/faturas, conforme a realização dos serviços.
9.3. O pagamento será efetuado conforme planilha de medição após a prestação dos serviços e atesto do setor
competente, depositado em conta corrente do Contratado e/ou em cheque nominal, pela CONTRATANTE a
CONTRATADA, após apresentação de Nota Fiscal de Prestação de Serviços, atestada pelo setor competente.
9.4. O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65
da Lei Federal nº 8.666/1993, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da
autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão
de imprensa oficial.
10. DAS PENALIDADES
10.1. O Licitante que deixar de atender às condições estabelecidas no convite e na proposta apresentada ou fizer de
modo defeituoso e prejudicial aos interesses da Prefeitura Municipal de Andorinha - Bahia sofrerá as penalidades
previstas do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, conforme se segue:
I.

Advertência;

II.

Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da proposta quando o adjudicatório sem justa
causa deixar de cumprir dentro do prazo proposto a obrigação assumida;

III.

10% (Dez por cento) sobre o valor da proposta depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso sem
manifestação do adjudicatório ficando assim, caracterizado o descumprimento da obrigação
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assumida, o que dará causa ao cancelamento da nota de empenho, ou rescisão do contrato
correspondente;
IV.

Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a
administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10.2. As sanções previstas nos incisos I e IV deste item poderão ser aplicadas juntamente com a dos incisos II e III,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
11. DOS RECURSOS
11.1. Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei Federal nº 8.666/1993, os quais deverão ser protocolados à
Comissão de Julgamento de Licitações e contratos, dirigidos ao Exmº. Prefeito, Sr. Renato Brandão de Oliveira.
12. DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1. Uma vez apresentada proposta para a participação da Licitação a firma declara, implicitamente, a aceitação
plena das condições e termos do presente convite, bem como conhecer a Legislação pertinente.
12.2. A contratação do objeto da presente Licitação será a do objeto descrito neste edital, podendo no interesse das
partes prorrogarem o prazo por período a ser combinado.
12.3. Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado pelos serviços prestados.
12.4. A Pessoa ou empresa contratada obrigar-se-á a obedecer a todas as normas dos concessionários de Serviços
Públicos, a qual declara conhecer, caracterizada essa declaração pela simples apresentação da proposta de preços. Em
qualquer caso fica a Contratada obrigada a reparação, reexecução ou ainda retificação da prestação de serviços
exigidos por aqueles órgãos ou por esta Comuna, julgados irregulares.
I.

Maiores esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Licitação e contratos da Prefeitura Municipal de
Andorinha - Bahia, no horário de expediente desta.

II.

Os casos omissos serão submetidos à Assessoria Jurídica desta Prefeitura Municipal de Andorinha - Bahia,
e analisados sob fundamento da Lei Federal nº 8.666/1993, alterada pelas Leis 8.883/1994 e 9.648/1998.

12.5. A Administração Pública se reserva do direito de anular, total ou parcialmente, ou revogar o procedimento
licitatório, sem que caiba aos proponentes qualquer indenização ou compensação financeira, desde que plenamente
justificado.
12.6. Este Edital de Convite será afixado para conhecimento e consulta dos interessados no quadro de aviso da
Prefeitura Municipal, sendo fornecidas cópias aos que assim desejarem, até 24 horas antes do prazo marcado para
entrega dos envelopes proposta.
12.7. Maiores esclarecimentos e acesso ao ato convocatório poderão ser obtidos no Setor de Licitação e Contratos, no
endereço mencionado no preâmbulo, no horário das 08h00min às 12h00min, ou até o horário previsto no preâmbulo
para entrega dos envelopes proposta.
12.8. Constituem anexos do Edital, dele fazendo parte integrante:
x

Anexo I: Projeto Básico;

x

Anexo II: Modelo Proposta de Preços;

x

Anexo III: Minuta do Contrato;

x

Anexo IV: Declaração expressa de que não está impedida de licitar ou contratar com a
Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de
cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

x

Anexo V: Declaração, a que se refere a recomendação do Ministério Público;
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ATENÇÃO:
A Prefeitura Municipal de Andorinha vem adotando todas às medidas necessárias ao combate ao COVID-19,
ofertando a todos, uma série de mecanismos de atuação conjuntas, garantido medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.
Nesse seguimento, a Prefeitura Municipal de Andorinha, emitiu o Decreto nº 180/2021 de 19 de agosto de 2021,
dispondo sobre as medidas preventivas e de segurança para realização dos procedimentos licitatórios, enquanto
situação de emergência, devido a Pandemia de COVID-19 no Município Andorinha - BA e dá outras
Providências.
As disposições contidas no Decreto nº 180/2021, e transcritas neste edital, elenca de forma exaustiva todos os
procedimentos que serão adotados, permitindo que a Prefeitura Municipal de Andorinha – Ba realize seus
procedimentos licitatórios, garantindo aos participantes, aos Membros da Comissão Permanente Licitação e
Contratos, ao Pregoeiro e Equipe de apoio a segurança e proteção necessária a saúde.
Devido a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial de
Saúde – OMS – em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19),
bem como a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, por meio da Portaria nº
188/GM/MF, de 3 de fevereiro de 2020, nos termos do Decreto Federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, além
dos Decretos Estaduais da Bahia, que estabelece medidas de emergência no âmbito estadual e o Decreto Municipal
nº 180/2021, de 19 de agosto de 2021 que Dispõe sobre as medidas preventivas e de segurança para realização
dos procedimentos licitatórios, enquanto situação de emergência, devido a Pandemia de COVID-19 no
Município Andorinha - BA e dá outras Providências, além de seguirem as Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e
alterações posteriores para as respectivas leis, ocorrerão com as seguintes recomendações abaixo discriminadas:
Fica determinada as medidas preventivas e de segurança para realização dos procedimentos licitatórios presenciais
realizados pela Prefeitura do Município de Andorinha, através da Pregoeira e Equipe de apoio designados pelo
Decreto nº 168 de 02 de agosto de 2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios em 02 de agosto de 2021 –
Edição 3311, e pela Comissão Permanente de Licitação designados pelo Decreto nº 169, de 02 de agosto de 2021,
publicado no Diário Oficial dos Municípios em 02 de agosto de 2021 – Edição 3315, enquanto perdurarem as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública para combate ao novo Coronavirus – COVID-19.
As medidas preventivas e de segurança a serem adotadas, visam garantir a saúde dos Munícipes, dos membros
componentes Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de apoio, bem como dos licitantes participantes
dos procedimentos licitatórios;
As Sessões Públicas de Licitação, além de seguirem as Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e alterações posteriores
para as respectivas leis, ocorrerão respeitando as determinações constantes no Decreto Municipal que trata das
medidas de combate à pandemia da COVID-19, bem como as seguintes recomendações abaixo discriminadas:
I.

As Sessões Públicas serão realizadas na sala de licitações situada no prédio da Prefeitura Municipal de
Andorinha, podendo, caso tenha a participação de mais de 05 (cinco) licitantes, ser realizada na Escola
Municipal Noêmia Vitor, ou ainda, em qualquer Prédio Público desta Municipalidade, conforme previsão
editalícia, por deterem de amplo espaço garantindo distanciamento entre os presentes.

II.

Caso seja necessária a mudança de local em que será realizada a sessão de licitação, a Comissão
Permanente de Licitação disponibilizará 01 (um) membro encarregado de promover a comunicação com os
licitantes que porventura se dirigirem ao local inicialmente estabelecido;

III.

Antes da entrada no local do Certame, um membro da Administração Municipal realizará a aferição da
temperatura de todas as pessoas que adentrarem ao local onde será realizada a sessão de licitação;

IV.

Somente será permitida a entrada de pessoas na sala de licitação que estejam usando máscara, podendo a
Prefeitura Municipal de Andorinha disponibilizar máscaras descartáveis, para acesso das pessoas que não
as estejam utilizando;
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V.

A Prefeitura Municipal de Andorinha disponibilizará álcool gel para higienização das mãos nas sessões de
licitação;

VI.

A Comissão Permanente de Licitação, o Pregoeiro e Equipe de Apoio adotarão todas as medidas
objetivando manter o distanciamento mínimo de 02 (dois) metros entre as pessoas presentes no local de
licitação;

VII.

Se algum Servidor da Prefeitura Municipal de Andorinha, membro componente dos Decretos citados no
Art. 1º deste Decreto apresentar sintomas característicos da COVID-19, não poderá participar da Sessão
Pública do Certame;

VIII.

Se algum cidadão, seja visitante ou representante de empresa participante do certame, apresentar sintomas
característicos da COVID-19, a Comissão Permanente de Licitação, o Pregoeiro e Equipe de Apoio
poderão recolher os documentos apresentados para análise interna e o resultado desta ou seu julgamento
serão divulgados por meio da publicação da ata da sessão de licitação no Diário Eletrônico do Município, a
partir de quando os interessados poderão se manifestar, conforme disposto no Art. 109 da Lei 8.666/1993 e
na Lei 10.520/2002;

IX.

As solicitações de Certificados de Registro Cadastral serão solicitados e enviados, se atendidos os
requisitos editalícios, por e-mail, através do endereço eletrônico: licitacao_pma@hotmail.com;

X.

Poderão ser realizadas autenticação de documentos nas Sessões Públicas de Licitações, desde quando
respeitado os ditames da Lei Federal nº 13.726, de 10 de outubro de 2018;

XI.

As Sessões Públicas de Licitação poderão ser registradas através de registro fotográfico e filmagens,
fazendo parte integrante do Processo Administrativo;

XII.

Caso seja necessário, serão recepcionados documentos exigidos para participação nos certames licitatórios
por meio dos Correios, com aviso de recebimento, ou outra modalidade de entrega, inclusive protocolado
fisicamente na COPEL, de segunda à sexta-feira, de 08h00min às 12h00min, na sede da Prefeitura, situada
na Rua Antônio Galdino, s/nº – Centro – CEP 48.990-000 – Andorinha – Ba, desde que respeitadas as
exigências editalícias;

XIII.

Para a verificação da tempestividade da entrega dos documentos para participação dos certames licitatórios,
será considerada a data e hora da entrega pelos correios ou pelo recebimento do setor de Protocolo;

XIV.

Caso necessário, a Comissão Permanente de Licitação e o Pregoeiro e Equipe de Apoio, poderão adotar
outras medidas de segurança e prevenção à saúde de todos os participantes dos procedimentos licitatórios a
serem realizados pela Prefeitura Municipal de Andorinha – BA.

Para acesso na íntegra do Decreto Municipal nº 180/2021 de 19 de agosto de 2021, consultar diário oficial do
município, endereço eletrônico: www.andorinha.ba.gov.br

Andorinha – Bahia, 03 de setembro de 2021.
___________________
Aline de Jesus Morais
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Contratos
Decreto nº 169/2021
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ANEXO I - PROJETO BASICO
DO OBJETO
Contratação de empresa para a prestação de serviços de pintura em praças, jardins e meios fios, recuperação de
pavimentação e passeios e substituição de rede de esgotamento sanitário no município de Andorinha – Bahia.
DA JUSTIFICATIVA
A Prefeitura Municipal de Andorinha - Bahia por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura com intuito de
garantir a manutenção das vias públicas é de suma importância para manter a trafegabilidade das vias, proporcionar
mais segurança aos motoristas e pedestres.
Uma parte da pavimentação atual encontra-se deteriorada devido aos desgastes naturais do pavimento, tendo em vista
a qualidade da pavimentação executada, as vias de rolagem estão em situações adversas para o tráfego de veículos,
havendo buracos com uma diversidade de tamanhos e profundidades, atingindo a base do pavimento e toda a largura
das vias em alguns casos.
Quando de uma maior incidência das chuvas a situação se tornou ainda mais caótica, pois, os buracos já existentes
tendem a aumentar de dimensões, bem como, a agressão à base do pavimento podendo comprometer toda a
infraestrutura da via de rolagem, sem contar o acúmulo de lama constante nas vias, bocas de lobo e calçadas;
após estudos realizados pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da engenharia municipal constatou-se
que em virtude da situação já citada acima, necessita-se de recuperação nas principais vias de rolagem no urbano e
em povoados com incidência de maior tráfego de veículos automotores, buscando a melhor solução, e evitando
perdas no material bem como na qualidade dos serviços decorrentes devido aos desgastes naturais do pavimento e do
período chuvoso, entendendo que, esta decisão trará benefícios imediatos e em curto prazo, propiciando má melhor
qualidade de vida a toda população, já que as vias que serão recuperadas são de extrema importância para a
população, dado que é alvo inclusive de reclamações.
O Município preocupado muito em melhorar a qualidade de vida dos munícipes e de melhorar a infraestrutura urbana
e visando a proteção e conservação do patrimônio público, realizará pintura de praças e jardins e meios fios, tornando
a cidade mais bonita e organizada, como também, realizará a substituição de rede de esgotamento sanitário
objetivando manter a rede de esgoto dentro dos padrões sanitários adequados e em boa conservação.
DO CONTRATO
A empresa declarada vencedora do certame terá suas obrigações estabelecidas em contrato com a Prefeitura
Municipal de Andorinha e com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, obedecendo todas as cláusulas e condições
constantes na minuta do contrato da Licitação.
A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o
limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, será acordado novos
Cronogramas Físicos e Financeiros, através de aditivos, atendido o interesse da Prefeitura Municipal de Andorinha Bahia.
DA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO.
A gestão, supervisão e fiscalização dos serviços do objeto desta licitação ficarão a cargo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e da Equipe de Engenharia Municipal.
Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao Contratante é
reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla
e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados.
O contrato terá como gestor o Sr. Márcio Dias de Souza, inscrito no CPF sob o nº 015.996.965-41 e como fiscal o
funcionário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e designado e nomeado para este fim.
A Fiscalização da execução dos serviços será indicada pela Secretaria requisitante e pela equipe de engenharia
municipal, podendo designar servidor especifico para acompanhamento dos serviços, devendo a contratada submeterse a todas as medidas, processos e procedimentos de Fiscalização adotados.
Os atos da Fiscalização, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pelas Secretarias requisitantes ou por
seus prepostos, não eximem a contratada de suas obrigações, no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
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especificações, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, bem como aquelas responsabilidades
vinculadas à qualidade dos fornecimentos executados, que deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e
àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes,
quando for o caso.
DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado conforme planilhas de medição e obedecerá ao cronograma físico-financeiro da obra, em
até 10 (dez) dias úteis do recebimento da respectiva solicitação, desde que a mesma seja atestada pelo setor
competente da Prefeitura. Em todas as situações de pagamento, o mesmo será efetuado com a apresentação das
certidões negativas de débito a seguir: FGTS, CND Municipal, CND Trabalhista, CND Estadual, e CND Conjunta.
Os pagamentos a serem efetuados para a empresa a ser contratada ocorrerão mediante recebimento e conferencia da
planilha de medição atestada por servidor competente e designado para este fim, bem como da nota fiscal, após atesto
do setor competente e, nas condições da Lei Federal nº 8.666/1993, além da conformidade com os recursos
financeiros que darão suporte ao contrato a ser celebrado entre as partes.
Os critérios de aceitabilidade das propostas e exigências de habilitação deverão ser as constantes do edital, conforme
as exigências legais.
Correrão por conta da empresa vencedora e convocada para assinar o contrato todas as despesas decorrentes da
prestação de serviços, tais como, transporte, encargos fiscais, trabalhistas, impostos, taxas, seguros, garantia e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.
PRAZO DO CONTRATO
O prazo de vigência do contrato será de 07 (sete) meses, contados da data da assinatura do presente contrato,
podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a legislação em vigor, sendo pertinente e conveniente às
partes e atendidos as exigências do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993.
FORMA DE EXECUÇÃO
Os serviços serão executados do tipo menor preço global e na forma de execução indireta, sob regime de empreitada
por preço global.
Os serviços, planilhas de medição e notas fiscais serão recebidos da seguinte forma: provisoriamente, para efeito de
posterior verificação da conformidade dos serviços com as especificações constantes na proposta da empresa e
cronograma físico-financeiro, referente às especificações técnicas, definitivamente, após a verificação da qualidade e
quantidade, no prazo máximo de 15 dias contados do recebimento provisório.
Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os serviços foram executados em desacordo com o especificado,
com a proposta, com defeito ou incompleto, após a notificação por escrito, será determinado um prazo pela
fiscalização para a empresa prestadora dos serviços o substitua, que iniciar-se a partir da data do termo de Recusa dos
serviços, correndo às suas expensas a substituição dos mesmos que vierem a ser recusados.
A Contratada deverá disponibilizar banco de dados e apresentar ao Município, em períodos a serem definidos pelo
próprio Município, relatórios consolidados contendo informações sobre as atividades e de seu desempenho,
detalhando, inclusive, os serviços realizados e os materiais e recursos aplicados, bem como sobre quaisquer outros
dados julgados pertinentes. Havendo necessidade de informações extemporâneas sobre as obras e serviços, a
contratada atenderá a qualquer tempo e de imediato ao Município em suas questões, fornecendo as informações
requeridas na forma adequada.
A Contratada deverá atender às normas utilizadas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde essas
últimas couberem. A aplicação dessas normas deverá estender-se a todo objeto, suas instalações, equipamentos,
materiais e obras. Seus empregados e seus contratados deverão ser devidamente informados e orientados para o
atendimento das normas, instruções e procedimentos comuns a todos e daquelas específicas de suas áreas de atuação.
Toda e qualquer inclusão, alteração, atualização ou modificação desejada pela Contratada deverá ser previamente
submetida à aprovação pela fiscalização do Município.
A aceitabilidade dos serviços está condicionada à correta execução do projeto de engenharia; ao acompanhamento e
atestado dos serviços pela fiscalização; aos relatórios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e
determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos
pelas normas vigentes da ABNT e do Município.
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As medições serão feitas mensalmente, sempre que as etapas forem concluídas e constarão de folhas resumo,
contendo a relação de serviços, conforme Cronograma Físico-Financeiro.
O Município pagará a Contratada, pelos serviços contratados e executados, o preço integrante da proposta aprovada.
Fica expressamente estabelecido que os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e
bonificações, de acordo com as condições previstas nas especificações e nas normas indicadas neste projeto básico,
constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida á medição dos serviços. Emitido o atestado
de conformidade, a Contratada deverá apresentar as notas fiscais correspondentes à medição. O pagamento referente
a cada medição será liberado mediante comprovação, pela Contratada, da regularidade fiscal e trabalhista nos termos
deste termo de referência. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada,
esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de
regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos
motivos do art. 78, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
A Contratada é responsável, perante a legislação ambiental aplicável, por todas as obras e instalações de apoio e
serviços que estiver realizando/mantendo, bem como pelas consequências legais das omissões ou das ações
empreendidas pelos seus empregados e prepostos, em conformidade com as especificações, normas e planos básicos
ambientais. A Contratada é obrigada a obedecer às normas e leis referentes à prevenção de acidentes de trabalho nos
locais das obras, nas instalações de apoio e nos serviços ao longo do trecho.
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
As empresas licitantes deverão cotar preços para serviços itens do objeto solicitado conforme as exigências
estabelecidas na legislação em vigor.
Para subsidiar a formulação dos preços pelas empresas licitantes deverão ser consideradas as informações constantes
neste Projeto Básico;
Os licitantes deverão cotar preços para todos os itens ou subitens que compõem cada planilha orçamentário e anexos,
sob pena de desclassificação.
DA GARANTIA
Os materiais/itens/serviços mencionados neste Projeto Básico deverão possuir garantia mínima de 90 (noventa) dias,
a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo.
Se detectado defeito, a substituição dos mesmos será feita por conta da empresa prestadora dos serviços, no prazo
estipulado de no máximo 30 (trinta) dias.
As solicitações referentes à troca deverão ser efetuadas pelo designado e/ou pela Comissão de Recebimento.
DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
x
Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
x

Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à contratada;

x

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela contratada, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando,
nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;

x

Notificar por escrito, à contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;

x

Declarar os serviços efetivamente entregues;

x

Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual;

x

Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor especialmente designado, verificando se no
desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os fornecimentos e especificações previstos no
edital, no Termo de Referência, na proposta e no contrato, de forma satisfatória, e documentando as
ocorrências;
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Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários todas as informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados;

DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
x
Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT,
utilizando máquinas e equipamentos apropriados;
x

Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução
completa e eficiente das máquinas e equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;

x

Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;

x

Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro
de seus empregados;

x

Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos equipamentos,
materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;

x

Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na
forma da legislação em vigor relativa aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados,
sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferilas à contratante;

x

Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação,
disciplina e demais regulamentos vigentes na contratada, bem como atentar para as regras de cortesia no
local onde serão executados os serviços objeto deste contrato;

x

Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance,
a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo contratante, atendendo prontamente as
observações e exigências que lhe forem solicitadas;

x

Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, inclusive as obrigações sociais e
previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;

x

Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, folha de pagamento de seus empregados, guias de
recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa
ou falta de exibição dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas,
até o cumprimento desta obrigação;

x

Comunicar ao contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do
presente contrato, provocada por empregados da contratada, inclusive indicando o nome do responsável;

x

Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado
para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho,
demissões, etc., obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias,
sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las
para o contratante;

x

Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários à
execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e
impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;

x

Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a terceiros
por sua culpa ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade na execução dos serviços contratados;

x

Observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas à prestação dos seus serviços;
cumprir rigorosamente as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993.
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x

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

x

A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do código civil brasileiro.

x

A presença da fiscalização da contratante não diminui a responsabilidade do empreiteiro.

x

O empreiteiro é obrigado a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo, sob pretexto
algum argumentar desconhecimento do local.

x

Somente com prévia autorização da contratante, por escrito e sob a inteira responsabilidade da empreiteira,
será admitida a subempreitada de serviços, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados.
Em hipótese alguma poderá subempreitar toda a obra.

x

A fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços,
cuja mão de obra seja classificada de categoria inferior à exigida por esta administração.

x

O empreiteiro é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo mesmo.

x

A guarda e vigilância dos materiais necessários ä obra, assim, como dos serviços executados são de total
responsabilidade do empreiteiro.

x

Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato, projetos
completos, detalhe, especificações, caderno de encargos e normas, obrigatoriamente será executado sob a
responsabilidade do empreiteiro.

x

O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horário de trabalho, um engenheiro ou arquiteto,
registrado no CREA, como responsável geral da obra, auxiliado pôr encarregados gerais, até o recebimento
final da obra pela contratante.

x

Colocação das placas - além da placa de empreiteira, está confeccionará e fixará placas cujos modelos e
dimensão será fornecida pela contratante.

x
x

Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá à limpeza total da obra, deixando
todos os aparelhos limpos e em perfeito estado de funcionamento.
Manter diário de obras atualizado no canteiro de obras, à disposição da Administração.

x

Emitir planilhas de medição das tarefas executadas.

x

Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar o mercado, as
ruas, praças e áreas verdes limpos e regularizados.

DA VISTORIA
As empresas participantes poderão, caso queiram, realizar visita técnica, que caso seja executado, será emitido um
atestado e fornecido ao Representante Legal da Empresa Licitante, credenciados para este fim, ao local onde dos
serviços serão executados, para que o mesmo possa calcular os custos dos serviços. Em caso de não apresentação do
atestado de visita técnica a empresa deverá emitir e apresentar declaração de pleno conhecimento e responsabilidade
por não ter executado a visita técnica e que conhece as condições locais para execução do objeto, conforme acórdão
nº 234/2015 – Plenário do TCU e acórdão nº 1.265/2019 – Plenário do TCU.
Para emissão do Atestado de Visita as empresas poderão, caso queiram, agendar a mesma na sede da secretaria
requisitante.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
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UNIDADE GESTORA

PROJETO ATIVIDADE

07 – SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

2.016 – MANUTENÇÃO
INFRAESTRUTURA
MUNICIPAL

DA

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE

3.3.9.0.39.00
–
OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURIDICA

00
–
ORDINÁRIOS

RECURSOS

16 – REMUNERAÇÃO DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS –
CIDE
42 – ROYALTIES / FEP –
FUNDO ESPECIAL

DAS EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Será exigida para a Habilitação jurídica, regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, bem como, qualificação
econômico-financeira e técnica, a documentação aludida nos artigos 27, 28, 29, 30 e 31 da Lei 8.666/1993 e o Alvará
de Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura da sede do licitante, com data em vigor no momento de
assinatura do contrato.
Além dos documentos citados acima, referente a Qualificação Técnica a mesma será comprovada também, mediante
a apresentação dos seguintes documentos:
x

Certidão de registro, quitação e regularidade da licitante no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia - CREA. Caso a licitante seja de outro Estado da Federação, é necessário o visto do CREA-BA,
conforme disposto no art. 58 da Lei 5.194/66 e Resolução 413/1997, sob pena de inabilitação da Licitante.

x

Certidão de registro, quitação e regularidade do (s) responsável (is) técnico (s), no Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA. Caso a licitante seja de outro Estado da Federação, é
necessário o visto do CREA-BA, conforme disposto no art. 58 da Lei 5.194/66 e Resolução 1007/2004, sob
pena de inabilitação da Licitante.

a)

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente em características com os itens objeto
desta licitação, através de Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA em nome de
Profissional de Nível Superior habilitado pela empresa. Este profissional, conforme acórdão nº 2.192/2007,
não precisará haver exigência de vínculo empregatício ou tempo mínimo prévio de vinculo profissional,
sendo suficiente a existência de contrato de prestação de serviços, mesmo sem vínculo empregatício ou
vinculo permanente;

Documentação Complementar:
x

Declaração individual afirmando que:
¾ Cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
¾ Inclusive os comprobatórios da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte, conforme
disposto no Capítulo V, da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, se for o
caso;
¾ Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos;
¾ Inexistência superveniência de fato impeditivo de habilitação e de licitar ou contratar com a
Administração;

x

Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado conforme Anexo
V - Declaração, a que se refere a recomendação do Ministério Público;

RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas na
Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a
XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
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SANÇÕES E PENALIDADES
A licitante ficará impedida de licitar e de contratar com a administração municipal pelo prazo de 05 (cinco) anos,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e contraditório, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, quando:
x
x
x
x
x
x
x

Não celebrar o contrato;
Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Não mantiver a proposta;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal.

Além desta penalidade a Administração poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da sua
proposta dada como lance, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato dentro dos 05 (cinco) dias úteis
contados da data de sua convocação.
O 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 Federal nº
8.666/1993.
Advertência dar-se-á, a critério da Administração, no caso de infrações leves.
Multas de até:
x

Por atraso na realização dos serviços fica o contratado sujeito a multa diária de 0,5%, sobre o total dos
fornecimentos. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para execução do
objeto.

x

Caso os fornecimentos objeto da licitação, não tenham sido realizados até 10 (dez) dias do prazo estipulado
para entrega, poderá a Administração rescindir o Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa e demais
cominações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993.

Com fundamento na Lei Federal nº 8.6661993 e suas alterações posteriores ficará impedido de licitar e contratar com
a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a Licitante que:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Negar-se a receber ou não retirar a Nota de Empenho.
Não assinar o Contrato, quando convocado no prazo de validade de sua proposta.
Deixar de entregar a documentação exigida no edital.
Apresentar documentação falsa.
Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão.
Falhar ou fraudar na execução do contrato.
Não mantiver a proposta.
Comportar-se de modo inidôneo.
Fizer declaração falsa.
Cometer fraude fiscal.

Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar aos prestadores de serviços as seguintes
penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato:
x
x
x
x

Advertência.
Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de
atraso na entrega.
Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Serviços e aquisições, no caso de recusa
injustificada em retirar a Nota de Empenho.
Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Serviços e aquisições, no caso de
inexecução total ou rescisão por culpa do licitante.
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Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), ao dia, aplicada sobre o valor da Ordem de Serviços, por
descumprimento de outras obrigações previstas neste Projeto Básico.
A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor das Ordens de Serviços, e poderá
descontada dos pagamentos devidos pela Administração, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou
judicialmente.
As sanções previstas neste Projeto Básico somente serão aplicadas através de regular processo
administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Da aplicação das penalidades caberá recurso ou pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
da intimação do ato.
Será aplicada ao CONTRATADO suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração
Municipal.
Até 01 (um) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.
Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os
danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras
penalidades.
As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou conjuntamente
com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e os contraditórios constitucionais,
a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA.
Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem
deduzidas do valor correspondente ao valor dos serviços, após prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Administração.
Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da
notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/MEMORIAL DESCRITIVO
Nestas especificações, estão detalhados os métodos e processos que serão empregados na execução dos diversos
serviços que comporão os serviços, de pintura em praças, jardins e meios fios, recuperação de pavimentação e
passeios e substituição de rede de esgotamento sanitário no município de Andorinha - Bahia, permitindo assim,
uma perfeita avaliação dos cuidados que deverão ser tomados tanto do ponto de vista técnico quanto no que diz
respeito à comunidade que será envolvida.
Os métodos apresentados a seguir, deverão ser considerados principalmente como definidores do procedimento geral
a ser adotado na execução dos serviços, devendo no decorrer da obra, se ajustarem às condições encontradas, para
melhor enfrentar eventuais dificuldades que se apresentem.
1.
CAIAÇÃO DE MEIO FIO
Após ser executada a limpeza, os meios fios, receberão pintura a base de tinta em pó em pelo menos duas demãos.
Vale ressaltar que a diluição da tinta em pó em água deverá obedecer ao que recomenda o fabricante do mesmo.
Características Gerais das Tintas:
x Tinta a base de cal;
x Exteriores e Interiores;
x Lavável;
x Forte aderência;
x Maior cobertura;
x Acabamento Fosco.
Aplicação:
Brocha, trincha ou rolo de lã pelo alto.
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2.
PINTURA ACRÍLICA EM PISO
Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e corrigidas de quaisquer defeitos de
revestimento antes do início dos serviços.
As tintas a serem empregadas serão exclusivamente de fábrica e deverão ser apresentadas na obra nas embalagens
originais lacradas.
Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca.
Toda superfície pintada deverá apresentar depois de pronta uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.
As tintas serão agitadas e mexidas com espátulas limpas para evitar a sedimentação dos pigmentos. Serão diluídas
com solventes recomendados pelo fabricante.
Aplicação de duas demãos de base acrílica sobre a superfície previamente tratada.
Características Gerais das Tintas:
x Tinta acrílica;
x Pisos e cimentados;
x 60% mais resistente;
x Maior rendimento;
x Maior cobertura;
x Acabamento fosco.
Aplicação:
x Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.
3.
PINTURA LATÉX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS
Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e corrigidas de quaisquer defeitos de
revestimento antes do início dos serviços.
As tintas a serem empregadas serão exclusivamente de fábrica e deverão ser apresentadas na obra nas embalagens
originais lacradas.
Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca.
Toda superfície pintada deverá apresentar depois de pronta uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.
As tintas serão agitadas e mexidas com espátulas limpas para evitar a sedimentação dos pigmentos. Serão diluídas
com solventes recomendados pelo fabricante.
Aplicação de duas demãos de base acrílica sobre a superfície previamente tratada.
Características Gerais das Tintas:
x Tinta látex a base de emulsão acrílica;
x Exterior e interiores;
x Maior cobertura;
x Maior Rendimento;
x Antimofo;
x Fosco-aveludado.
Aplicação:
x Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.
4.
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA
Na elaboração de um sistema de pintura devem ser considerados dados como: o meio ambiente e sua agressividade, o
tipo de tinta, a preparação da superfície, a sequência de aplicação, o número de demãos, as espessuras, o tipo de
aplicação e as condições de trabalho a que estará submetida à superfície.
É importante destacar que não basta ter o melhor esquema de pintura definido - o preparo da superfície a ser pintada é
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um fator determinante para o bom desempenho do sistema.
Durante sua aplicação a superfície deverá estar isenta de pó, ferrugens, carepas, óleos ou graxas e a umidade relativa
do ar não deverá estar superior a 85%.
Limpeza Manual: remoção de materiais soltos (carepas, restos de pintura e ferrugem) com uso de ferramentas
manuais (martelos, picadores, espátulas, escovas, etc.);
Aplicação de duas demãos de esmalte sintético sobre a superfície previamente tratada.
Características Gerais das Tintas:
x Esmalte sintético a base de resina;
x Madeiras e Metais;
x Ótimo brilho;
x Maior cobertura;
x Maior rendimento;
Aplicação:
Rolo de espuma, trincha ou pistola.
5.
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO EM CONCRETO
Segue procedimentos que serão utilizados para executar a abertura, retirada e recuperação de pavimentação à
paralelepípedos nas principais ruas da cidade, Bairro Vila Peixe, Distrito de Medrado e no Distrito Sítio do Açude,
Andorinha – Bahia.
Paralelepípedos:
SERVIÇOS INICIAIS
Previamente será realizada a locação da obra e a demarcação de retirada das peças, para posterior recolocação das
mesmas.
COLCHÃO DE AREIA
Sobre o leito previamente preparado, será espalhada uma camada de areia média ou grossa, com espessura do colchão
de areia variará de 7 a 10 cm. A areia para assentamento deverá constituir-se de partículas limpas, duras e duráveis,
isentas de torrões de argila e matérias estranhas.
ASSENTAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS
Os paralelepípedos devem ser assentados em fiadas, normalmente ao eixo da via, ficando a maior dimensão na
direção da fiada. As juntas devem ser alternadas com relação ás duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta
fique dentro do terço médio do paralelepípedo vizinho. Este assentamento poderá ser em trechos retos, em junção de
trechos retos, em alargamento para estacionamento, em curvas, em cruzamentos e em entroncamentos.
COMPACTAÇÃO DO CALÇAMENTO
Considerando a previsão de rejuntamento com argamassa de cimento e areia, a compactação será feita mediante o
emprego de rolo tipo macadame ou placa vibratória. Admite-se, ainda, a compactação manual com malho apropriado.
Em qualquer circunstância, esta operação deverá ser executada antes da aplicação da argamassa.
Durante a compactação, cujo número de passadas não deverá ser inferior a três, a passagem deverá progredir dos
bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra
faixa de rolamento, até quando não se observar mais nenhuma movimentação pela passagem do equipamento.
Qualquer irregularidade de depressão que venha a surgir durante a compactação deverá ser prontamente corrigida,
removendo-se e recompondo-se os paralelepípedos com maior ou menor adição do material de assentamento, em
quantidade suficiente para obtenção da completa correção do defeito verificado.
A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores deverá ser efetuada por meio de soquetes manuais
adequados.
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
O rejuntamento consistirá no preenchimento das juntas com argamassa de cimento e areia no traço 1:2. A areia para
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rejuntamento deverá constituir-se de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de argila e matérias
estranhas.
A cura da superfície das juntas preenchidas com esta argamassa deverá se proceder pelo menos durante 14 dias após
sua aplicação.
LIMPEZA FINAL DA OBRA
Após o término da obra, o local deverá ser limpo, e removido o entulho existente.
Passeio em Concreto:
Compreende a execução dos serviços a seguir enumerados:
x
x
x
x

Preparação do terreno;
Colocação e compactação da areia ou de solo arenoso;
Preparo e lançamento do concreto;
Desempenho e acabamento final.

Execução
As superfícies deverão ser limpas e regularizadas. A concretagem deverá feita sobre leito de 15 cm de espessura de
arenoso compactado com compactador de placa vibratória até obter um grau de compactação de 5% do Proctor
Normal, devidamente contido por meio-fio, na região limítrofe com a rua e por mureta de tijolinhos na região onde
haja construções de casas ou outras edificações.
As juntas de dilatação deverão ser de régua em madeira com seção de 1,5 x 3 cm.
O afastamento máximo entre as juntas paralelas deverá ser de 1,50m.
O concreto da calçada deverá ser de cimento Portland com agregado miúdo fck = 15MPa e espessura igual a 7 cm.
A pavimentação deverá apresentar 2% de declividade transversal no sentido da rua para escoamento das águas, e só
será iniciada após o assentamento de todas as canalizações que sob ela devam passar.
O acabamento final do concreto da calçada, salvo quando indicado em projeto, será obtido pelo simples
sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do próprio concreto, quando ainda estiver plástico.
O concreto deverá ser curado por processos apropriados e aprovados pela Fiscalização.
6.

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ESCAVAÇÃO DE VALAS E CAVAS
A escavação para implantação da obra compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural do
terreno, até as cotas especificadas no projeto ou definidas pela Fiscalização, quando for julgada necessária.
Compreende também o transporte do material escavado e bota-fora.
Antes de iniciar a escavação, a Empreiteira fará a pesquisa de interferências locais, para que não sejam danificados
quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavação ou área próxima à mesma.
Caso haja qualquer dano nas interferências supracitadas, desde que caracterizada a responsabilidade da Empreiteira,
todas as despesas decorrentes dos reparos correrão por conta da mesma, sem ônus para a Prefeitura Municipal.
A escavação será executada de modo a proporcionar o máximo de rendimento e economia. Qualquer excesso de
escavação no fundo da vala e cavas deverá ser preenchido com areia, pó de pedra ou outro material de boa qualidade
a ser indicado pela Fiscalização e sem ônus para a Prefeitura Municipal.
A extensão máxima da abertura da vala não deverá exceder a indicada pela Fiscalização para cada trecho da
tubulação considerando as condições do local de trabalho, o trânsito local, e a necessidade de garantir a progressão
contínua da construção.
Para assentamento de tubulações:
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Em ruas transitáveis:
Para D < ou = 100mm
- largura
- profundidade

= D + 30 cm
= D + 80 cm

Para 100 < D < ou = 200mm
- largura
- profundidade

= D + 40 cm
= D + 80 cm

Para D > ou = 250 e 300mm
- largura
- profundidade

= D + 50 cm
= D + 80 cm

ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES
Os elementos de uma canalização formam uma corrente, e cada um dos elos tem sua importância. Um único elemento
mal assentado, uma única junta defeituosa, pode-se constituir num ponto fraco que irá prejudicar a performance da
canalização inteira. Dessa forma recomenda-se:
a) verificar previamente se nenhum corpo estranho permaneceu dentro dos tubos;
b) depositar os tubos no fundo da vala sem deixá-los cair;
c) utilizar um equipamento de potência e dimensões adequadas para levantar e movimentar os tubos;
d) executar com ordem e método todas as operações de assentamento, cuidando para não danificar os revestimentos
interno e externo e mantendo as peças limpas (especialmente pontas e bolsas);
e) verificar frequentemente o alinhamento dos tubos no decorrer do assentamento. Utilizar um nível com frequência;
f) calçar os tubos para alinhá-los, caso seja necessário, utilizando terra solta ou areia, nunca utilizar pedras;
g) as juntas devem ser montadas entre tubos previamente bem alinhados. Se for necessário traçar uma curva com os
próprios tubos, dar a curvatura após a montagem de cada junta, tomando cuidado para não ultrapassar as deflexões
angulares indicadas por cada fabricante, e
h) cada vez que for interrompido o serviço de assentamento, tampar as extremidades do trecho interrompido com
caps, tampões ou flanges cegos, a fim de evitar a entrada de corpos estranhos.
É importante ressaltar que para a montagem correta das juntas, devem ser seguidas as recomendações especiais de
cada fabricante.
A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho em execução ou orientação que não obedeça rigorosamente às
condições contratuais.
A Empreiteira deverá obedecer a todas indicações do Fabricante no que diz respeito ao transporte, montagens e
manuseio dos tubos e equipamentos acessórios.
A montagem das tubulações só terá o aceite da Fiscalização após testes, cabendo ao Fabricante ou à Empreiteira,
onde for o caso, repor equipamentos, tubos e acessórios, ou refazer montagens e assentamentos, ou qualquer outro
detalhe, que ao longo dos testes se mostrarem duvidosos e que possam vir a comprometer a boa funcionalidade e a
segurança da obra.
O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente à abertura da vala e deverá ser executado no sentido de
jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.
Em todas as fases de transporte dos tubos, inclusive manuseio e empilhamento, devem ser tomadas medidas especiais
para evitar choques e atritos que afetem a integridade do material ou seu revestimento.
Tubos pesados devem ser movimentados rolando sobre vigas de madeira ou roletes e com auxílio de corda ou
equipamentos especiais quando necessário.
Os tubos deverão ser descarregados ao longo da vala, preferencialmente do lado oposto ao da terra retirada da
escavação.
Antes da execução de qualquer tipo de junta das tubulações, deverá ser verificado se as extremidades dos tubos estão
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perfeitamente limpas.
Tratando-se de tubulação de ponta e bolsa, a ponta deverá ficar perfeitamente centrada em relação à bolsa.
REATERRO COMPACTADO DE VALAS E CAVAS
O reaterro das valas e cavas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais ou
de forma designada pela Fiscalização, e deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança às
estruturas e bom acabamento da superfície.
O reaterro das valas e cavas somente poderá ser iniciado após a liberação pela Fiscalização e será processado em duas
etapas. Na primeira etapa, as camadas terão espessura máxima de 20 cm, sendo colocadas simultaneamente dos dois
lados da estrutura e compactadas mecanicamente com compactadores tipo sapo. Serão colocadas a partir do
embasamento com material escolhido até 60 cm acima da geratriz superior da tubulação. O aterro complementar
superpõe-se ao primeiro até a cota final do reaterro. As camadas terão espessura máxima de 20 cm e serão
compactadas manualmente.
O reaterro na 1ª etapa deverá ser executado com solos isentos de pedras, madeira, detritos ou outros materiais que
possam afetar a tubulação, provenientes da própria escavação ou de jazidas de empréstimos, a critério da
Fiscalização.
O material adequado retirado de um trecho poderá ser usado para o reaterro do trecho seguinte. Quando for
inconveniente ao reaterro, a Fiscalização determinará a substituição do mesmo por material de boa qualidade.
Embora haja controle de reaterro por parte da Fiscalização, a boa execução do serviço é de completa responsabilidade
da Empreiteira.
DA PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
BDI
20,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM

CÓD.SINAPI
/ORSE

1.0
1.1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT

V.UNITÁRIO
(R$)

V.UNITÁRIO
COM BDI R$

VALOR
TOTAL(R$)

R$

R$

R$

1.224,60

R$

1.224,60

SERVIÇOS PRELIMINARES
9068

DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO

UNID.

60,00

20,41

24,49

SUBTOTAL ITEM 1.0
2.0
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

PINTURAS
88489

88488

96135

88497
100754

74245/001

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M²

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M²

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017

M²

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M²

PINTURA
COM
TINTA
ACRÍLICA
DE
ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

M²

PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS
DEMÃOS

M²

R$

12,17

R$

14,60

R$ 36.510,00

R$

13,97

R$

16,76

R$

R$

23,04

R$

27,65

R$ 11.520,00

R$

12,95

R$

15,54

R$ 12.950,00

R$

24,63

R$

29,56

R$ 24.630,00

R$

15,36

R$

18,43

R$ 23.040,00

3.000,00

500,00

1.000,00
1.000,00

1.500,00

SUBTOTAL ITEM 2.0
3.0
3.1

3.2

6.985,00

500,00

R$ 115.635,00
ESGOTO

90695

90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

M

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

M

R$

67,04

R$

80,45

R$ 13.408,00

R$

33,12

R$

39,74

R$ 13.248,00

200,00

400,00

SUBTOTAL ITEM 3.0

R$ 26.656,00
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4.0
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

PAVIMENTAÇÃO
101852

101169

4712

COTAÇÃO

94273

REASSENTAMENTO
DE
PARALELEPÍPEDOS,
REJUNTAMENTO
COM
ARGAMASSA,
COM
REAPROVEITAMENTO
DOS
PARALELEPÍPEDOS.
AF_12/2020

M²

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M²

LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E
EXECUÇÃO DE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
CIMENTO E AREIA 1:3

M²

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVECIONAL,
ESPESSURA 7 CM, ARMADO. AF_07/2016

M²

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO,
DIMENSÕES
100X15X13X30
CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M

R$

65,91

R$

79,09

R$ 98.865,00

R$

65,88

R$

79,06

R$ 19.764,00

R$

17,89

R$

21,47

R$

R$

75,00

R$

90,00

R$ 45.000,00

R$

41,54

R$

49,85

R$ 12.462,00

1.500,00

300,00
8.945,00

500,00

600,00

300,00

SUBTOTAL ITEM 4.0

R$ 185.036,00

TOTAL GERAL

R$ 328.551,60

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PINTURA EM PRAÇAS, JARDINS E MEIOS FIOS, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO, BAIRRO VILA PEIXE, DISTRITO DE MEDRADO E DISTRITO SÍTIO DO AÇUDE.
MUNICÍPIO: ANDORINHA - BAHIA

ITEM

DESCRIMINAÇÃ
O DOS SERVIÇOS

PESO

VALOR
OBRA

OUT/21

%

Serviços (R$)

R$

%

NOV/21
R$

%

DEZ/21
R$

%

JAN/22
R$

%

FEV/22
R$

%

MAR/22
R$

%

ABR/22
R$

%

1

SERVIÇOS
PRELIMINARES

0,37%

1.224,60

244,92

20,00

244,92

20,00

244,92

20,00

122,46

10,00

122,46

10,00

122,46

10,00

122,46

10,00

2

PINTURAS

35,20%

115.635,00

17.345,25

15,00

23.127,00

20,00

17.345,25

15,00

11.563,50

10,00

17.345,25

15,00

11.563,50

10,00

17.345,25

15,00

3

ESGOTO

8,11%

26.656,00

5.331,20

20,00

2.665,60

10,00

3.998,40

15,00

3.998,40

15,00

3.998,40

15,00

3.998,40

15,00

2.665,60

10,00

4

PAVIMENTAÇÃO

56,32%

185.036,00

27.755,40

15,00

27.755,40

15,00

27.755,40

15,00

27.755,40

15,00

27.755,40

15,00

27.755,40

15,00

18.503,60

10,00

100,00%

328.551,60

50.676,77

15,42

53.792,92

16,37

49.343,97

15,02

43.439,76

13,22

49.221,51

14,98

43.439,76

13,22

38.636,91

11,76

50.676,77

15,42

104.469,69

31,80

153.813,66

46,82

197.253,42

60,04

246.474,93

75,02

289.914,69

88,24

328.551,60

100,00

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

_________________________
MÁRCIO DIAS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO
_______________________________
ANTÔNIO FERNANDES F. FILHO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 47449-D
RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO

OBSERVAÇÃO: AS PLANTAS E PROJETOS ESTAO EM ANEXO.
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ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS
Prefeitura Municipal de Andorinha - Bahia
At.: A Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Contratos
Convite nº 002/2021
Prezada Senhora,
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Convite nº 002/2021, estamos apresentando proposta de preços para a
contratação de empresa para a prestação de serviços de pintura em praças, jardins e meios fios, recuperação
de pavimentação e passeios e substituição de rede de esgotamento sanitário no município de Andorinha –
Bahia, objeto da licitação em referência.
Declarando expressamente, que:
Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas neste Convite,
bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato anexa ao Edital.
Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta de preços;
Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus Anexos,
comprometendo-nos a proceder à venda dos bens objeto desta licitação;
Temos conhecimento dos locais e das condições da realização do objeto deste edital e seus anexos.
Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos relacionados com os fornecimentos a serem
executados, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, constituindo-se, portanto, na única
remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato;
Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos
preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais
Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua entrega;
Declaramos que o prazo de execução será de 07 (sete) meses, a contar da data de assinatura do contrato;
Que a empresa encontra-se habilitada para participar do certame e efetuar contratação nos termos da legislação
pertinente.
Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
Qualificação completa do representante da empresa que assinará o futuro contrato e meios de contato: Telefone,
celular, e-mails. Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento
Na realização do objeto licitado (serviços/compras/fornecimento) observaremos rigorosamente as Normas Técnicas
brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Andorinha - Bahia,
assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.
Que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos, previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais,
trabalhistas, tributários, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais
despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto desta licitação.
Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos
preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais
Que está desimpedida de licitar e/ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com personalidade jurídica de direito privado
sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.
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BDI
20,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM

CÓD.SINAPI
/ORSE

1.0
1.1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT

V.UNITÁRIO
(R$)

V.UNITÁRIO
COM BDI R$

VALOR
TOTAL(R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES
9068

DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO

UNID.

60,00

SUBTOTAL ITEM 1.0
2.0

PINTURAS

2.1

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M²

2.2

88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M²

2.3

96135

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017

M²

2.4

88497

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M²

2.5

100754

PINTURA
COM
TINTA
ACRÍLICA
DE
ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

M²

PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS
DEMÃOS

M²

2.6

74245/001

3.000,00

500,00

500,00

1.000,00
1.000,00

1.500,00

SUBTOTAL ITEM 2.0
3.0
3.1

3.2

ESGOTO
90695

90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

M

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

M

200,00

400,00

SUBTOTAL ITEM 3.0
4.0
4.1

PAVIMENTAÇÃO
101852

REASSENTAMENTO
DE
PARALELEPÍPEDOS,
REJUNTAMENTO
COM
ARGAMASSA,
COM
REAPROVEITAMENTO
DOS
PARALELEPÍPEDOS.
AF_12/2020

M²
1.500,00

4.2

101169

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M²

4.3

4712

LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E
EXECUÇÃO DE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
CIMENTO E AREIA 1:3

M²

4.4

COTAÇÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVECIONAL,
ESPESSURA 7 CM, ARMADO. AF_07/2016

M²

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO,
DIMENSÕES
100X15X13X30
CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M

4.5

94273

300,00

500,00

600,00

300,00

SUBTOTAL ITEM 4.0
TOTAL GERAL

Andorinha – Bahia, ____ de ____________ 2021.

RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE
UM
LADO,
O
MUNICÍPIO
DE
ANDORINHA – BAHIA, E, DO OUTRO,
__________________________.
O MUNICÍPIO DE ANDORINHA - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
16.448.870/0001-68, com sede na Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro, CEP: 48.990.000, Andorinha - Bahia, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. xxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade n° xxxxxxxx, inscrito no
CPF sob o nº xxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado, a empresa
__________________________, inscrito no CNPJ sob nº ______________ situada à _______________________,
neste ato representado por _____________________________, doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente Contrato de Prestação de serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo,
constante no Processo Administrativo nº 387/2021 vinculado ao Convite nº 002/2021, regendo-se pela Lei Federal
n° nº 8.666/1993, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes
cláusulas:
1- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de pintura em praças, jardins e meios fios,
recuperação de pavimentação e passeios e substituição de rede de esgotamento sanitário no município de
Andorinha – Bahia, sob o regime de empreitada por preço global, conforme, planilhas orçamentárias e anexas do
edital de Convite nº 002/2021:

1.2. O regime de execução será sob o regime de empreitada por preço global.
1.3. Será permitida a subcontratação de empresas que prestam serviços especializados necessários ao cumprimento do
contrato que serão atestados pela Contratante comprovando, através de declaração formal da subcontratada que se
comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está fornecendo a atestação técnica, desde que seja
autorizado pela Prefeitura Municipal de Andorinha – Bahia.
2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
UNIDADE GESTORA

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

07
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INFRAESTRUTURA

2.016
– MANUTENÇÃO
DA
INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00
–
OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURIDICA

FONTE
00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – REMUNERAÇÃO DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
–
CIDE
42 – ROYALTIES / FEP – FUNDO
ESPECIAL

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. O valor do presente contrato é de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3.2. Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas,
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emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento, pela
contratada de suas obrigações.
3.3. O pagamento à empresa vencedora do certame será efetuado através de Ordem Bancária ou Crédito em Conta
Corrente em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que devidamente atestada a
conclusão de cada etapa do serviço correspondente.
3.4. Quando houver erro de qualquer natureza na emissão do Recibo e/ou da Fatura, o documento será devolvido,
imediatamente, para substituição.
4 - CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTE
4.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do
prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer necessário de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, na
forma dos §§ 1. º e 2.º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.
5 - CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
5.1. A vigência deste contrato será pelo prazo de 03 (três) meses, a partir da data de assinatura, podendo, entretanto,
ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.
6 - CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Além das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a contratada obrigar-se-á:
x

Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT,
utilizando máquinas e equipamentos apropriados;

x

Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução
completa e eficiente das máquinas e equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;

x

Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;

x

Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro
de seus empregados;

x

Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos equipamentos,
materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;

x

Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na
forma da legislação em vigor relativa aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados,
sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferilas à contratante;

x

Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação,
disciplina e demais regulamentos vigentes na contratada, bem como atentar para as regras de cortesia no
local onde serão executados os serviços objeto deste contrato;

x

Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance,
a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo contratante, atendendo prontamente as
observações e exigências que lhe forem solicitadas;

x

Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, inclusive as obrigações sociais e
previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;

x

Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, folha de pagamento de seus empregados, guias de
recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa
ou falta de exibição dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas,
até o cumprimento desta obrigação;
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x

Comunicar ao contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do
presente contrato, provocada por empregados da contratada, inclusive indicando o nome do responsável;

x

Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado
para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho,
demissões, etc., obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias,
sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las
para o contratante;

x

Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários à
execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e
impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;

x

Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a terceiros
por sua culpa ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade na execução dos serviços contratados;

x

Observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas a prestação dos seus serviços;
cumprir rigorosamente as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.

x

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

x

A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do código civil brasileiro.

x

A presença da fiscalização da contratante não diminui a responsabilidade do empreiteiro.

x

O empreiteiro é obrigado a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo, sob pretexto
algum argumentar desconhecimento do local.

x

Somente com prévia autorização da contratante, por escrito e sob a inteira responsabilidade da empreiteira,
será admitida a subempreitada de serviços, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados.
Em hipótese alguma poderá subempreitar toda a obra.

x

A fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços,
cuja mão – de - obra seja classificada de categoria inferior à exigida por esta administração.

x

O empreiteiro é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo mesmo.

x

A guarda e vigilância dos materiais necessários ä obra, assim, como dos serviços executados são de total
responsabilidade do empreiteiro.

x

Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato, projetos
completos, detalhe, especificações, caderno de encargos e normas, obrigatoriamente será executado sob a
responsabilidade do empreiteiro.

x

O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horário de trabalho, um engenheiro ou arquiteto,
registrado no CREA, como responsável geral da obra, auxiliado pôr encarregados gerais, até o recebimento
final da obra pela contratante.

x

Colocação das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionará e fixará placas cujos modelos e
dimensão será fornecida pela contratante.

x

Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá à limpeza total da obra, deixando
todos os aparelhos limpos e em perfeito estado de funcionamento.

x

Manter diário de obras atualizado no canteiro de obras, à disposição da Administração.
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x

Emitir planilhas de medição das tarefas executadas.

x

Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar o mercado, as
ruas, praças e áreas verdes limpos e regularizados.
7 - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante obrigar-se-á:
x

Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

x

Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à contratada;

x

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela contratada, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando,
nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;

x

Notificar por escrito, à contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;

x

Declarar os serviços efetivamente entregues;

x

Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual;

x

Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor especialmente designado, verificando se no
desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os fornecimentos e especificações previstos no
Projeto Básico, na proposta e no contrato, de forma satisfatória, e documentando as ocorrências;

x

Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários todas as informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados;
8 - CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

8.1. O presente contrato será realizado em regime de empreitada por preço global devendo os serviços, objeto deste
contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e
qualificados para as atividades a que se propõem.
9 - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através da equipe de engenharia da
Prefeitura Municipal e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e ainda por pessoa designada com poderes para:
x

Recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste
Contrato;

x

Comunicar à Contratadas quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo
prazos para que as mesmas sejam regularizadas;

x

Notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento das cláusulas sexta e sétima.

9.2. A Supervisão dos serviços do objeto desta licitação ficará a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
9.3. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao
Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados.
9.4. O contrato terá como gestor o Sr. Márcio Dias de Souza, inscrito no CPF sob o nº 015.996.965-41 e como
fiscal o funcionário da Secretaria Municipal de Infraestrutura designado e nomeado para este fim.
9.5. A Fiscalização da execução dos serviços será indicada pela Secretaria requisitante e pela equipe de engenharia
municipal, podendo designar servidor especifico para acompanhamento dos serviços, devendo a contratada submeterse a todas as medidas, processos e procedimentos de Fiscalização adotados.
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9.6. Os atos da Fiscalização, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pelas Secretarias requisitantes ou
por seus prepostos, não eximem a contratada de suas obrigações, no que se refere ao cumprimento do projeto e de
suas especificações, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, bem como aquelas
responsabilidades vinculadas à qualidade dos fornecimentos executados, que deverão obedecer a todas as normas
técnicas pertinentes e àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas
Internacionais equivalentes, quando for o caso.
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES
10.1. A licitante ficará impedida de licitar e de contratar com a administração municipal pelo prazo de 05 (cinco)
anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e contraditório, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, quando:
x
x
x
x
x
x
x

Não celebrar o contrato;
Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Não mantiver a proposta;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal.

10.2. Além desta penalidade a Administração poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da
sua proposta dada como lance, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato dentro dos 05 (cinco) dias
úteis contados da data de sua convocação.
10.3. O 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
Federal nº 8.666/1993.
10.4. Advertência dar-se-á, a critério da Administração, no caso de infrações leves.
10.5. Multas de até:
x

Por atraso na realização dos serviços fica o contratado sujeito a multa diária de 0,5%, sobre o total dos
fornecimentos. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para execução do
objeto.

x

Caso os fornecimentos objeto da licitação, não tenham sido realizados até 10 (dez) dias do prazo estipulado
para entrega, poderá a Administração rescindir o Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa e demais
cominações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993.

10.6. Com fundamento na Lei Federal nº 8.6661993 e suas alterações posteriores ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a Licitante
que:
x

Negar-se a receber ou não retirar a Nota de Empenho.

x

Não assinar o Contrato, quando convocado no prazo de validade de sua proposta.

x

Deixar de entregar a documentação exigida no Projeto Básico.

x

Apresentar documentação falsa.

x

Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Projeto Básico.

x

Falhar ou fraudar na execução do contrato.

x

Não mantiver a proposta.
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Fizer declaração falsa.
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10.7. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar aos prestadores de serviços as
seguintes penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato:
x

Advertência.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de
atraso na entrega.

x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Serviços e aquisições, no caso de recusa
injustificada em retirar a Nota de Empenho.

x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Serviços e aquisições, no caso de
inexecução total ou rescisão por culpa do licitante.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), ao dia, aplicada sobre o valor da Ordem de Serviços, por
descumprimento de outras obrigações previstas neste Projeto Básico.

x

A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor das Ordens de Serviços, e poderá
descontada dos pagamentos devidos pela Administração, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou
judicialmente.

x

As sanções previstas neste Projeto Básico somente serão aplicadas através de regular processo
administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

10.8. Da aplicação das penalidades caberá recurso ou pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato.
10.9. Será aplicada ao CONTRATADO suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração
Municipal.
10.10. Até 01 (um) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.
10.11. Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os
danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras
penalidades.
10.12. As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e os contraditórios
constitucionais, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA.
10.13. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou
serem deduzidas do valor correspondente ao valor dos serviços, após prévio processo administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Administração.
10.14. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado
da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da
Seção V, Capítulo III da Lei Federal nº. 8666/1993.
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11.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a
XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993.
11.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 não cabe ao
contratado direito a qualquer indenização.
11.4. O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à Contratada,
direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:
x

A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de
força maior, devidamente comprovado;

x

A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;

x

A Contratada ceder ou transferir o presente Contrato a terceiros, ressalvado o disposto na Cláusula Terceira
deste contrato, no limite da subcontratação ali previsto;

x

A Contratada requerer e tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou
extrajudicial;

x

A Contratada deixar de atender os serviços, objeto deste Contrato, com rapidez, eficiência e qualidade;
12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COBRANÇA JUDICIAL

12.1. As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos,
sempre que possível.
13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
13.1. A Contratada se obriga a prestar os serviços objeto deste Contrato na conformidade do Convite nº 002/2021 e à
proposta do licitante vencedor, que, com seus anexos, integram este termo, independentemente da transcrição, para
todos os fins e efeitos legais.
14– CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
14.1. O presente Contrato será publicado, no Mural das Dependências Públicas Municipais no prazo máximo de vinte
(20) vinte dias, contados da data de sua assinatura conforme art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993 e em Diário Oficial
Próprio até o quinto dia útil do mês subsequente, conforme Lei Federal nº 12.527/2011.
14.2. Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei Federal nº 8.666/1993 e
suas alterações posteriores, como também, ao Edital de Convite nº 002/2021.
15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
15.1. As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de SENHOR DO BONFIM, 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 igual
teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achadas conforme.
Andorinha - Bahia, XX de XXXXX de 2021.
_______________________________________________
CONTRATANTE
_______________________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1º ____________________________________________
2º ____________________________________________
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ANEXO IV - CONVITE Nº 002/2021

........................, inscrito no CNPJ nº ........................ Por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a)................portador (a) da Carteira de Identidade nº.................................... e do CPF nº........................... DECLARA
que:

1.

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação, inclusive os comprobatórios da condição de microempresa
e de empresa de pequeno porte, conforme disposto no Capítulo V, da Lei Complementar nº 123/2006, Lei
Complementar nº 147/2014, se for o caso.

2.

Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

3.

Inexiste superveniência de fato impeditivo de habilitação e de licitar ou contratar com a Administração.

Andorinha - Bahia, _____ de _______ de 2021.

RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V – DECLARAÇÃO, a que se refere a RECOMENDAÇÃO do Ministério Público

Em conformidade com o disposto na RECOMENDAÇÃO do Ministério Público, que estabelece procedimento de
controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de origem mineral em obras e serviços de engenharia
contratados
pelos
MUNICÍPIOS,
EU___________________________________________________________________________________, portador
do RG___________________________ e CPF______________________ legalmente nomeado representante da
empresa
_________________________________________________________________________
CNPJ
_______________________________________________, para o fim de qualificação técnica no procedimento
licitatório, na modalidade de _________________________________ nº ___________, Processo nº
______________, declaro sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da
referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos minerais de procedência legal. Cuja extração e
beneficiamento estejam licenciados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA, bem como com a regularidade perante o Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar
as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V,
da Lei Federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

_______________, ______ de ____________________ de 2021.

________________________________________
Nome e assinatura do representante
CNPJ e Carimbo da Licitante
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EDITAL CONVITE Nº 003/2021

REGÊNCIA LEGAL:

LEI FEDERAL Nº 8.666/1993;
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;
LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014;
DECRETO FEDERAL Nº 9.412/2018;

MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

CONVITE;

PROCESSO ADMINISTRATIVO:

359/2021;

OBJETO LICITADO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
DE PRAÇA E CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA RUA JOSÉ CARLOS SANTANA, NO
BAIRRO CARLOS SANTANA NO MUNICÍPIO DE ANDORINHA – BAHIA;

TIPO DE LICITAÇÃO:

MENOR PREÇO;

CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO GLOBAL;

REGIME DE EXECUÇÃO:

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL;

LOCAL, DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS:

RUA ANTÔNIO GALDINO, S/N, CENTRO, ANDORINHA –
BAHIA, SALA DE REUNIÕES;
21/09/2021;
ÀS 09H00MIN;

PRAZO DE EXECUÇÃO:

03 (TRÊS) MESES;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA

PROJETO ATIVIDADE

07 – SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

1.018 – CONSTRUÇÃO
PRAÇAS E JARDINS

ELEMENTO DA DESPESA
DE

4.4.90.51.00
–
INSTALAÇÕES

OBRAS

FONTE
E

0 – RECURSOS ORDINARIOS
42 – REMUNERAÇÃO DE
DEPOSITOS BANCARIOS –
ROYALTIES
/
FUNDO
ESPECIAL
44 – CESSÃO ONEROSA –
RECURSOS
EXCEDENTES
DO PRE-SAL

ALINE DE JESUS MORAIS
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
DECRETO Nº 169/2021
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PREÂMBULO
De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o Sr. Renato Brandão de Oliveira e atendendo à solicitação
da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Comissão Permanente de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal
de Andorinha - Bahia, através da sua Presidente a Sr.ª Aline de Jesus Morais, nomeado através do Decreto nº
169/2021, faz saber que até as 09h00min do dia 21 do mês de setembro do ano de 2021, na sala de reuniões na sede
da Prefeitura Municipal situada na Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro – Andorinha – Bahia será recebida os
envelopes contendo os documentos de habilitação e de propostas de preços, para a contratação de empresa
objetivando atender às demandas constantes do objeto, mediante as condições estabelecidas neste ato convocatório,
projeto básico e seus anexos, consoante com o art. 38 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores,
atinente ao Processo Administrativo nº 359/2021.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto do certame é a contratação de empresa para a prestação de serviços de urbanização de praça e
construção de quiosque na Rua José Carlos Santana, no bairro Carlos Santana no município de Andorinha Bahia, conforme descrição contida no edital, projeto básico e mediante as condições estabelecidas neste ato
convocatório e seus anexos.
1.2. Caso haja necessidade, por motivos operacionais não previstos ou para restabelecer o equilíbrio econômicofinanceiro inicial de acréscimos ou supressão dos quantitativos e ou serviços, deverá ser obedecido o limite e demais
condições pertinentes estabelecidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores atualizações.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO
2.1. Além das empresas convidadas pela Administração Pública, poderão participar do presente certame, outras
empresas interessadas, cadastradas ou não na correspondente especialidade em qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, que manifestarem interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas antes do
prazo previsto para entrega dos documentos de habilitação e das propostas de preços e que satisfaçam integralmente
as condições previstas neste Edital.
2.2. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de licitar ou
contratar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, na forma das leis e regulamento citados
neste Edital.
2.3. Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta licitação e de contratar
com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua
criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido
declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
2.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos
com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as
exceções legais previstas em lei.
2.5. Não será permitida nesta licitação a participação direta ou indireta de empresas que tenham elaborado o projeto
básico deste edital, ou participado de sua elaboração.
3. HABILITAÇÃO – ENVELOPE A
3.1. As licitantes deverão incluir no ENVELOPE A–HABILITAÇÃO os documentos exigidos nos arts. 27 ao 31
da Lei Federal nº 8.666/1993 conforme relação abaixo que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pelo Presidente ou sua equipe de apoio, em envelope
lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação, além da
expressão Habilitação.
3.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
x

Documento com foto, podendo ser Cédula de Identidade ou documento equivalente dos sócios e
representantes legais da empresa;

x

Registro Comercial, no caso de empresa individual;
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x

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores.

x

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

x

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;

PARAGRAFO ÚNICO – para os documentos elencados na alínea c), deverão apresentar alterações dos contratos
sociais e devidamente consolidadas em vigor.
3.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
x

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ).

x

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

x

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;

x

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

x

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

3.3.1. As certidões de Regularidade Fiscal, emitidas via internet, valerão nos prazos que lhes são próprios, inexistindo
esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias corridos, contados de sua expedição.
3.3.2. Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº
147/2014, haver restrição na comprovação da regularidade fiscal, a cuja regularização procederá no prazo de 05
(cinco) dias úteis, podendo ser prorrogada, por interesse da Administração Pública provocada e justificada pelo
licitante, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, cientes de que a não
regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei Federal 8.666/1993, especialmente a definida no art. 86.
3.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
x

Certidão de registro, quitação e regularidade da licitante no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia - CREA. Caso a licitante seja de outro Estado da Federação, é necessário o visto do CREA-BA,
conforme disposto no art. 58 da Lei 5.194/66 e Resolução 413/1997, sob pena de inabilitação da Licitante.

x

Certidão de registro, quitação e regularidade do(s) responsável (is) técnico (s), no Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA. Caso a licitante seja de outro Estado da Federação, é
necessário o visto do CREA-BA, conforme disposto no art. 58 da Lei 5.194/66 e Resolução 1007/2004, sob
pena de inabilitação da Licitante.

x

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente em características com os itens objeto
desta licitação, através de Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA em nome de
Profissional de Nível Superior responsável técnico da empresa. Este profissional, conforme acórdão nº
2.192/2007, do Plenário do TCU, não precisará haver exigência de vínculo empregatício ou tempo mínimo
prévio de vinculo profissional, sendo suficiente a existência de contrato de prestação de serviços, mesmo
sem vínculo empregatício ou vinculo permanente;
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3.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
x

Certidões negativas de falência e concordata expedidas pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou
expedida via internet. Não serão aceitas Certidões com mais de 30 (trinta) dias corridos, contados da efetiva
pesquisa do Cartório em relação à data da realização desta licitação, apenas consideradas para esse fim,
aquelas que não têm prazo de validade próprio.

x

Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício exigível em Lei último exercício,
devidamente registrado ou publicado, que comprovem a boa situação financeira do licitante. O licitante,
conforme o caso apresentará publicação do Balanço ou cópias reprográficas das páginas do Livro Diário
onde foram transcritos o Balanço e a DER com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da sede do licitante ou no Cartório do Registro de
Títulos e Documentos, todos, assinados pelo Contador e Dirigente/Sócio qualificados, vedados à
substituição por Balancetes ou Balanço provisório, acompanhado de Certidão de Quitação do Conselho
Regional de Contabilidade, conforme Resolução nº 871, de 23/03/2000, do CFC, comprovando que o
profissional esta regular perante o órgão fiscalizador, no momento de registro no mesmo, bem como,
também valido no momento da licitação.

3.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
3.6.1. Declaração individual ou conforme ANEXO IV a critério da empresa afirmando que:
¾ Cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
¾ Inclusive os comprobatórios da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte, conforme
disposto no Capítulo V, da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, se for o
caso;
¾ Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos;
¾ Inexistência superveniência de fato impeditivo de habilitação e de licitar ou contratar com a
Administração;
3.6.2. Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado conforme Anexo V Declaração, a que se refere a recomendação do Ministério Público;
3.6.3 A Comissão de Licitação, ou Autoridade Superior poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das licitantes, que
prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Habilitação, desde que as informações não alterem os
documentos apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam figurar da proposta. O
não atendimento ao estabelecido implicará na inabilitação da licitante.
3.6.4. O licitante que deixar de apresentar a documentação de Habilitação exigida no presente Edital (envelope "A"),
será automaticamente inabilitado com a consequente devolução do envelope "B" (Proposta de Preços), não se
admitindo, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para a complementação desses documentos.
4. DA PROPOSTA - ENVELOPE DE PROPOSTA – B
4.1. A proposta de preços deverá conter a razão social da empresa e ser apresentada em 01 (uma) via, digitadas
eletronicamente, organizados de forma que facilite sua verificação, cujas folhas deverão ser devidamente numeradas
e rubricadas por representante legal, em ordem crescente, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do
licitante, o número do Edital
4.2. A proposta deverá estar adequada e corresponder com precisão ao objeto da Licitação.
4.3. A proposta deverá ser elaborada conforme o modelo do ANEXO II, deste Edital e preencher os seguintes
requisitos:
a)

Estar redigida em língua portuguesa e datilografada/digitada em papel timbrado específico da Prefeitura
Municipal de Andorinha e/ou timbrado da empresa, constando carimbo da empresa com CNPJ e endereço,
devidamente assinada pela autoridade competente ou seu representante legal, dentro de envelope lacrado
contendo na parte externa o número do convite e a identificação do Licitante;
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b)

O preço unitário deverá ser expresso em moeda nacional corrente, em algarismo para cada item ofertado,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas e nele deverão estar computadas todas as despesas de frete, seguro,
embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes;

c)

A proposta terá validade de no máximo, 60 (sessenta) dias corridos e em caso de omissão considerar-se-á
aceito o prazo estabelecido;

d)

O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses.

4.4. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope, lacrado, indevassável e rubricado pela empresa ou por
seu representante legal, identificada como Proposta de Preços, endereçada à Comissão de Licitação.
5. DA MODALIDADE, TIPO E JULGAMENTO
5.1. A presente Licitação é na modalidade CONVITE;
5.2. O presente convite será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei
Federal nº 8.666/93;
5.3. O julgamento será do tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global;
5.4. No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus representantes legais, que
comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando os documentos de habilitação e as propostas, as
quais deverão ser rubricadas pelos seus membros e representantes procedendo-se a seguir o devido julgamento;
5.5. Após a abertura dos envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas
quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões;
5.6. As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas automaticamente pela comissão;
5.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
5.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado à microempresa e empresa
de pequeno porte que comprovar a sua condição para o caso, na fase de credenciamento, e, que for declarado o
vencedor do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, visando a sua habilitação no certame.
5.7.2.
A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
5.7.3. Nesta licitação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito e regional, as ampliações
da eficiência das políticas publicam e o incentivo à inovação tecnológica, conforme art. 47, da Lei Complementar
147/2014.
5.8. É facultada à Comissão de Licitação a realização de diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo,
em qualquer fase da licitação, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.
5.9. DESCLASSIFICAÇÃO:
5.9.1. Serão desclassificadas as propostas que:
a)

Não obedecerem às condições estabelecidas no Edital;

b)

Apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos;

c)
Será considerado preço excessivo, aquele que estiver acima do praticado no mercado ou fixado por autoridade
competente.
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d) O preço máximo fixado pela Administração é: R$ 71.420,45 (setenta e um mil quatrocentos e vinte reais e
quarenta e cinco centavos), em conformidade com o art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993, e suas alterações
posteriores.
5.9.2. CLASSIFICAÇÃO:
5.9.3. As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a classificação, levando-se em
conta exclusivamente o menor preço.
5.9.4. Havendo igualdade de valores entre propostas, proceder-se-á o desempate dando prioridade as ME e EPP, se o
empate persistir será realizado um sorteio entre os Licitantes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Como critério de desempate será dado preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Entende-se por empate, aquelas situações em que a proposta apresentada pela
microempresa e empresa de pequeno porte tenha sido até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço.
5.9.5. Para efeito do disposto nos parágrafos 1º e 2º do subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I.

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;

II.

Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, serão
convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.

IV.

Na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.

V.

O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.9.6. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três)
dias úteis para reapresentação de outras escoimadas das causas que ensejarem a desclassificação.
5.9.7. No interesse da Prefeitura Municipal de Andorinha – Bahia, a Licitação poderá ser revogada na sua totalidade
ou em parte sem que caiba aos seus participantes, indenização de qualquer natureza e os quantitativos poderão ainda
ser aumentados ou diminuídos, observando-se os limites previstos no § 1º, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993,
alterada pelas Leis 8.883 de 03 de junho de 1994, e 9.648 de 27 de maio de 1998.
6. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
6.1. A comissão fará a adjudicação à primeira classificada.
6.2. Adjudicado o objeto, a comissão, depois de decorrido o prazo de interposição de recurso ou julgado o mesmo,
submeterá os autos à autoridade competente para deliberação quanto à homologação da adjudicação.
7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. O presente convite subordina-se, em toda a Lei nº 8.666 de junho de 1993 e suas alterações posteriores;
7.2. A despesa resultante desta Licitação correrá por conta das seguintes Dotações Orçamentárias da Lei orçamentária
vigente, consignadas no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal:
UNIDADE GESTORA

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

07
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INFRAESTRUTURA

1.018 – CONSTRUÇÃO DE
PRAÇAS E JARDINS

4.4.90.51.00
–
INSTALAÇÕES

OBRAS

FONTE
E

0 – RECURSOS ORDINARIOS
42
–
REMUNERAÇÃO
DEPOSITOS
BANCARIOS

DE
–

Fls. 6 de 45
Comissão Permanente de Licitação e Contratos - CPLC
Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro – Andorinha – Bahia
E-mail: licitacao_pma@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VPXWROU2YEC6UGPDNRNONG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
14 de Setembro de 2021
43 - Ano IX - Nº 3380

Andorinha

ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL
44 – CESSÃO ONEROSA –
RECURSOS EXCEDENTES DO PRESAL

8. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO
DOCUMENTO EQUIVALENTE
8.1. Após a adjudicação e homologação, o Licitante vencedor será convocado para no prazo de 05 (cinco) dias
consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração, a fazer a assinatura do Contrato (ANEXO III),
conforme art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993, alterada pelas Leis 8.883, de 03 de junho de 1994 e 9.648 de 27 de
maio de 1998;
8.2. Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993, poderá a Administração, quando o convocado se
recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo estabelecido, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira
classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, independente da cominação estabelecida pelo art. 81
da legislação citada;
8.3. No ato da assinatura do instrumento contratual ou da retirada do documento equivalente, a empresa deverá
apresentar os documentos constantes das alíneas “A e B”, do subitem 3.2 e 3.3, deste edital, bem como, alvará de
funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante, vigente;
8.4. O descumprimento do disposto no item anterior implicará no impedimento em assinar o termo contratual ou na
retirada do documento equivalente, sujeitando a empresa às penalidades previstas na Lei Federal 8.666/93.
8.5. A prestação de serviços será feita mediante fiscalização e avaliação do setor competente desta Prefeitura;
8.6. O prazo para da execução dos serviços objeto desta licitação será de 03 (três) meses, conforme cronograma
físico-financeiro, a partir da assinatura do termo contratual e ordem de serviços.
9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1. O pagamento será efetuado após o setor competente deste Poder Executivo, informar à Tesouraria, a prestação de
serviços, tempo em que o Licitante vencedor, fará a apresentação da Nota Fiscal de Prestação de serviços, com o
atesto da execução, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, da data de sua emissão.
9.2. O pagamento dos valores contratados será efetuado de acordo com o desenvolvimento dos trabalhos em até 30
(trinta) dias mediante apresentação das notas/faturas, conforme a realização dos serviços.
9.3. O pagamento será efetuado conforme planilha de medição após a prestação dos serviços e atesto do setor
competente, depositado em conta corrente do Contratado e/ou em cheque nominal, pela CONTRATANTE a
CONTRATADA, após apresentação de Nota Fiscal de Prestação de Serviços, atestada pelo setor competente.
9.4. O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65
da Lei Federal nº 8.666/1993, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da
autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão
de imprensa oficial.
10. DAS PENALIDADES
10.1. O Licitante que deixar de atender às condições estabelecidas no convite e na proposta apresentada ou fizer de
modo defeituoso e prejudicial aos interesses da Prefeitura Municipal de Andorinha - Bahia sofrerá as penalidades
previstas do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, conforme se segue:
I.
II.

Advertência;
Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da proposta quando o adjudicatório sem justa
causa deixar de cumprir dentro do prazo proposto a obrigação assumida;
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III.

10% (dez por cento) sobre o valor da proposta depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso sem
manifestação do adjudicatório ficando assim, caracterizado o descumprimento da obrigação
assumida, o que dará causa ao cancelamento da nota de empenho, ou rescisão do contrato
correspondente;

IV.

Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a
administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10.2. As sanções previstas nos incisos I e IV deste item poderão ser aplicadas juntamente com a dos incisos II e III,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
11. DOS RECURSOS
11.1. Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei Federal nº 8.666/1993, os quais deverão ser protocolados à
Comissão de Julgamento de Licitações e contratos, dirigidos ao Exmº. Prefeito, Sr. Renato Brandão de Oliveira.
12. DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1. Uma vez apresentada proposta para a participação da Licitação a firma declara, implicitamente, a aceitação
plena das condições e termos do presente convite, bem como conhecer a Legislação pertinente.
12.2. A contratação do objeto da presente Licitação será a do objeto descrito neste edital, podendo no interesse das
partes prorrogarem o prazo por período a ser combinado.
12.3. Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado pelos serviços prestados.
12.4. A Pessoa ou empresa contratada obrigar-se-á a obedecer a todas as normas dos concessionários de Serviços
Públicos, a qual declara conhecer, caracterizada essa declaração pela simples apresentação da proposta de preços. Em
qualquer caso fica a Contratada obrigada a reparação, reexecução ou ainda retificação da prestação de serviços
exigidos por aqueles órgãos ou por esta Comuna, julgados irregulares.
I.

Maiores esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Licitação e contratos da Prefeitura Municipal de
Andorinha - Bahia, no horário de expediente desta.

II.

Os casos omissos serão submetidos à Assessoria Jurídica desta Prefeitura Municipal de Andorinha - Bahia,
e analisados sob fundamento da Lei Federal nº 8.666/1993, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

12.5. A Administração Pública se reserva do direito de anular, total ou parcialmente, ou revogar o procedimento
licitatório, sem que caiba aos proponentes qualquer indenização ou compensação financeira, desde que plenamente
justificado.
12.6. Este Edital de Convite será afixado para conhecimento e consulta dos interessados no quadro de aviso da
Prefeitura Municipal, sendo fornecidas cópias aos que assim desejarem, até 24 horas antes do prazo marcado para
entrega dos envelopes proposta.
12.7. Maiores esclarecimentos e acesso ao ato convocatório poderão ser obtidos no Setor de Licitação e Contratos, no
endereço mencionado no preâmbulo, no horário das 08h00min às 12h00min, ou até o horário previsto no preâmbulo
para entrega dos envelopes proposta.
12.8. Constituem anexos do Edital, dele fazendo parte integrante:
x

Anexo I: Projeto Básico;

x

Anexo II: Modelo Proposta de Preços;

x

Anexo III: Minuta do Contrato;

x

Anexo IV: Declaração expressa de que não está impedida de licitar ou contratar com a
Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de
cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

x

Anexo V: Declaração, a que se refere a recomendação do Ministério Público;
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ATENÇÃO:
A Prefeitura Municipal de Andorinha vem adotando todas às medidas necessárias ao combate ao COVID-19,
ofertando a todos, uma série de mecanismos de atuação conjuntas, garantido medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.
Nesse seguimento, a Prefeitura Municipal de Andorinha, emitiu o Decreto nº 180/2021 de 19 de agosto de 2021,
dispondo sobre as medidas preventivas e de segurança para realização dos procedimentos licitatórios, enquanto
situação de emergência, devido a Pandemia de COVID-19 no Município Andorinha - BA e dá outras
Providências.
As disposições contidas no Decreto nº 180/2021, e transcritas neste edital, elenca de forma exaustiva todos os
procedimentos que serão adotados, permitindo que a Prefeitura Municipal de Andorinha – Ba realize seus
procedimentos licitatórios, garantindo aos participantes, aos Membros da Comissão Permanente Licitação e
Contratos, ao Pregoeiro e Equipe de apoio a segurança e proteção necessária a saúde.
Devido a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial de
Saúde – OMS – em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19),
bem como a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, por meio da Portaria nº
188/GM/MF, de 3 de fevereiro de 2020, nos termos do Decreto Federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, além
dos Decretos Estaduais da Bahia, que estabelece medidas de emergência no âmbito estadual e o Decreto Municipal
nº 180/2021, de 19 de agosto de 2021 que Dispõe sobre as medidas preventivas e de segurança para realização
dos procedimentos licitatórios, enquanto situação de emergência, devido a Pandemia de COVID-19 no
Município Andorinha - BA e dá outras Providências, além de seguirem as Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e
alterações posteriores para as respectivas leis, ocorrerão com as seguintes recomendações abaixo discriminadas:
Fica determinada as medidas preventivas e de segurança para realização dos procedimentos licitatórios presenciais
realizados pela Prefeitura do Município de Andorinha, através da Pregoeira e Equipe de apoio designados pelo
Decreto nº 168 de 02 de agosto de 2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios em 02 de agosto de 2021 –
Edição 3311, e pela Comissão Permanente de Licitação designados pelo Decreto nº 169, de 02 de agosto de 2021,
publicado no Diário Oficial dos Municípios em 02 de agosto de 2021 – Edição 3315, enquanto perdurarem as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública para combate ao novo Coronavirus – COVID-19.
As medidas preventivas e de segurança a serem adotadas, visam garantir a saúde dos Munícipes, dos membros
componentes Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de apoio, bem como dos licitantes participantes
dos procedimentos licitatórios;
As Sessões Públicas de Licitação, além de seguirem as Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e alterações posteriores
para as respectivas leis, ocorrerão respeitando as determinações constantes no Decreto Municipal que trata das
medidas de combate à pandemia da COVID-19, bem como as seguintes recomendações abaixo discriminadas:
I.

As Sessões Públicas serão realizadas na sala de licitações situada no prédio da Prefeitura Municipal de
Andorinha, podendo, caso tenha a participação de mais de 05 (cinco) licitantes, ser realizada na Escola
Municipal Noêmia Vitor, ou ainda, em qualquer Prédio Público desta Municipalidade, conforme previsão
editalícia, por deterem de amplo espaço garantindo distanciamento entre os presentes.

II.

Caso seja necessária a mudança de local em que será realizada a sessão de licitação, a Comissão
Permanente de Licitação disponibilizará 01 (um) membro encarregado de promover a comunicação com os
licitantes que porventura se dirigirem ao local inicialmente estabelecido;

III.

Antes da entrada no local do Certame, um membro da Administração Municipal realizará a aferição da
temperatura de todas as pessoas que adentrarem ao local onde será realizada a sessão de licitação;

IV.

Somente será permitida a entrada de pessoas na sala de licitação que estejam usando máscara, podendo a
Prefeitura Municipal de Andorinha disponibilizar máscaras descartáveis, para acesso das pessoas que não
as estejam utilizando;
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V.

A Prefeitura Municipal de Andorinha disponibilizará álcool gel para higienização das mãos nas sessões de
licitação;

VI.

A Comissão Permanente de Licitação, o Pregoeiro e Equipe de Apoio adotarão todas as medidas
objetivando manter o distanciamento mínimo de 02 (dois) metros entre as pessoas presentes no local de
licitação;

VII.

Se algum Servidor da Prefeitura Municipal de Andorinha, membro componente dos Decretos citados no
Art. 1º deste Decreto apresentar sintomas característicos da COVID-19, não poderá participar da Sessão
Pública do Certame;

VIII.

Se algum cidadão, seja visitante ou representante de empresa participante do certame, apresentar sintomas
característicos da COVID-19, a Comissão Permanente de Licitação, o Pregoeiro e Equipe de Apoio
poderão recolher os documentos apresentados para análise interna e o resultado desta ou seu julgamento
serão divulgados por meio da publicação da ata da sessão de licitação no Diário Eletrônico do Município, a
partir de quando os interessados poderão se manifestar, conforme disposto no Art. 109 da Lei 8.666/1993 e
na Lei 10.520/2002;

IX.

As solicitações de Certificados de Registro Cadastral serão solicitados e enviados, se atendidos os
requisitos editalícios, por e-mail, através do endereço eletrônico: licitacao_pma@hotmail.com;

X.

Poderão ser realizadas autenticação de documentos nas Sessões Públicas de Licitações, desde quando
respeitado os ditames da Lei Federal nº 13.726, de 10 de outubro de 2018;

XI.

As Sessões Públicas de Licitação poderão ser registradas através de registro fotográfico e filmagens,
fazendo parte integrante do Processo Administrativo;

XII.

Caso seja necessário, serão recepcionados documentos exigidos para participação nos certames licitatórios
por meio dos Correios, com aviso de recebimento, ou outra modalidade de entrega, inclusive protocolado
fisicamente na COPEL, de segunda à sexta-feira, de 08h00min às 12h00min, na sede da Prefeitura, situada
na Rua Antônio Galdino, s/nº – Centro – CEP 48.990-000 – Andorinha – Ba, desde que respeitadas as
exigências editalícias;

XIII.

Para a verificação da tempestividade da entrega dos documentos para participação dos certames licitatórios,
será considerada a data e hora da entrega pelos correios ou pelo recebimento do setor de Protocolo;

XIV.

Caso necessário, a Comissão Permanente de Licitação e o Pregoeiro e Equipe de Apoio, poderão adotar
outras medidas de segurança e prevenção à saúde de todos os participantes dos procedimentos licitatórios a
serem realizados pela Prefeitura Municipal de Andorinha – BA.

Para acesso na íntegra do Decreto Municipal nº 180/2021 de 19 de agosto de 2021, consultar diário oficial do
município, endereço eletrônico: www.andorinha.ba.gov.br

Andorinha – Bahia, 08 de setembro de 2021.
______________________
Aline de Jesus Morais
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Contratos
Decreto nº 169/2021
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ANEXO I - PROJETO BASICO
DO OBJETO
Contratação de empresa para a prestação de serviços de urbanização de praça e construção de quiosque na Rua José
Carlos Santana, no Bairro Carlos Santana no Município de Andorinha - Bahia.
DA JUSTIFICATIVA
Com o crescimento das cidades e o adensamento de áreas centrais os espaços públicos se tornam uma indispensável
opção de área de lazer para a cidade, as praças espalhadas pelos bairros, são elementos necessários para a vida na
cidade, tornando-se objeto de interesse público.
No caso da cidade de Andorinha – Bahia, a mesma conta com um espaço na Rua José Carlos Santana denominado
como praça, porém a situação atual não permite o seu uso adequado, com sua área ampla, verde e acessível potencial
para tal. Através de uma revitalização busca proporcionar melhor distribuição e limitação dos espaços utilizando a
vegetação já existente, atraindo assim a população a um lugar agradável. Dispondo também de um espaço para
atividades físicas, descanso, socialização, lazer e praticamente no centro da cidade.
Os jovens e crianças de algum tempo atrás costumavam utilizar dos espaços públicos para se divertir e interagir com
os colegas, porém, atualmente o modo de se distrair se inovou, e sem nenhum tipo de atrativo preferem-se os jogos
eletrônicos. Como tornar o espaço público mais atraente para uma população cada vez mais digitalizada.
A utilização de espaços públicos, como parques e praças, como atrativo, valorizando a paisagem urbana e, também,
planejando seus espaços bem estruturados, junto com o estudo do ambiente, suas dimensões, que tipo de utilização
ele já está tento pela sociedade e o que dá início a pesquisa para recriar um local com mais opções de atividades,
abrangendo todas as idades, de acordo com as necessidades locais e desta maneira chamar a atenção da população
cibernética, podendo até incluir pontos de cocção com a internet, de modo à divulgação do espaço que além de toda
estrutura que faz parte de uma praça ainda conte com essa opção virtual.
A ideia é que a população aproveite da melhor forma, em suas horas de lazer, as belezas e condições destes espaços
públicos, o que reflete o compromisso social da instituição com a cidade onde está instalada, incluindo a associação
da marca à atitude de preservação ambiental, retribuindo o consumo feito por seus clientes ou o uso de seus serviços,
e colaborando para que a administração municipal contenha gastos.
Assim, a praça é um local de beleza, memória, constituindo a alma da cidade. Nela se encontram marcos referenciais,
projetos paisagísticos que estimulam o convívio. Hoje em dia, além de se constituírem de um espaço não construído
dentro da malha urbana elas carregam diversas funções e benefícios ao bem-estar social. Rompem a homogeneidade
urbana como pontos de descompressão entre as edificações que as envolvem.
Além de se constituírem como um ponto referencial e de ruptura na cidade elas carregam diversas funções que podem
auxiliar nossa organização social e redefinir papéis de importância. Tendo importância direta em uma cidade como:
x

O benefício social se relaciona com as possibilidades que as praças oferecem à população. De um simples
gramado sombreado, à locais com quadras e jardins projetados as praças oferecem oportunidades para
quem deseja relaxar, praticar uma atividade, planejar um encontro ou se reunir para um protesto. Ela
funciona como um local de interações e trocas de ideias, características básicas da vida urbana ao ar livre.

x

A criação estética advém do fato que uma praça pode adquirir diferentes tipologias. Uma praça jardim
assume um sentido de contemplação do paisagismo em locais onde a circulação é priorizada, diferente de
uma praça seca que assume a função de criar um local de encontro social com a presença de largos
históricos. Ou seja, elas são capazes de criar essa diversificação da paisagem construída e participar do
embelezamento da cidade.

x

Por se constituírem de um espaço público as praças podem funcionar como um local propicio para
atividades educativas. Tanto para ações governamentais em campanhas contra as drogas, a favor de um
transito mais seguro, contra epidemias, etc, quanto para escolas que desejam realizar o desenvolvimento de
atividades extraclasse e de programas de educação ambiental.

x

As praças de hoje em dia são as principais responsáveis pela presença de vegetação na cidade. As árvores,
por suas características naturais, proporcionam muitas vantagens ao homem que vive na cidade, sob vários
aspectos entre eles: o de gerar bem-estar psicológico, embelezar o espaço, proporcionar sombra e proteção,
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manter o solo permeável diminuindo a chance de enchentes, auxiliar na manutenção do clima evitando ilhas
de calor, melhorar a qualidade do ar, aumentar a biodiversidade e funcionar como trampolins ecológicos.
x

As praças ao fornecerem todos esses aspectos atuam em nossa formação como indivíduo. Além disso, já
mencionamos como a vegetação é responsável por gerar a sensação de bem-estar nas pessoas. Quando
estamos em contato com os elementos naturais dessas áreas, ao realizar atividades físicas em espaços
abertos, nosso sistema nervoso fica mais relaxado, criando esse benefício de um local que funciona como
anti-estresse dentro dos estressantes centros urbanos.

DO CONTRATO
A empresa declarada vencedora do certame terá suas obrigações estabelecidas em contrato com a Prefeitura
Municipal de Andorinha e com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, obedecendo todas as cláusulas e condições
constantes na minuta do contrato da Licitação. No momento da assinatura do contrato a mesma deverá apresentar o
alvará de localização e funcionamento com data vigente.
A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o
limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, será acordado novos
Cronogramas Físicos e Financeiros, através de aditivos, atendido o interesse da Prefeitura Municipal de Andorinha Bahia.
DA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO.
A gestão, supervisão e fiscalização dos serviços do objeto desta licitação ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e da Equipe de Engenharia Municipal.
Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao Contratante é
reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla
e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados.
O contrato terá como gestor o Sr. Márcio Dias de Souza, inscrito no CPF sob o nº 015.996.965-41 e como fiscal o
funcionário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e designado e nomeado para este fim.
A Fiscalização da execução dos serviços será indicada pela Secretaria requisitante e pela equipe de engenharia
municipal, podendo designar servidor especifico para acompanhamento dos serviços, devendo a contratada submeterse a todas as medidas, processos e procedimentos de Fiscalização adotados.
Os atos da Fiscalização, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pelas Secretarias requisitantes ou por
seus prepostos, não eximem a contratada de suas obrigações, no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificações, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, bem como aquelas responsabilidades
vinculadas à qualidade dos fornecimentos executados, que deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e
àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes,
quando for o caso.
DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado conforme planilhas de medição e obedecerá ao cronograma físico-financeiro da obra, em
até 10 (dez) dias úteis do recebimento da respectiva solicitação, desde que a mesma seja atestada pelo setor
competente da Prefeitura. Em todas as situações de pagamento, o mesmo será efetuado com a apresentação das
certidões negativas de débito a seguir: FGTS, CND Municipal, CND Trabalhista, CND Estadual, e CND Conjunta.
Os pagamentos a serem efetuados para a empresa a ser contratada ocorrerão mediante recebimento e conferencia da
planilha de medição atestada por servidor competente e designado para este fim, bem como da nota fiscal, após atesto
do setor competente e, nas condições da Lei Federal nº 8.666/1993, além da conformidade com os recursos
financeiros que darão suporte ao contrato a ser celebrado entre as partes.
Os critérios de aceitabilidade das propostas e exigências de habilitação deverão ser as constantes do edital, conforme
as exigências legais.
Correrão por conta da empresa vencedora e convocada para assinar o contrato todas as despesas decorrentes da
prestação de serviços, tais como, transporte, encargos fiscais, trabalhistas, impostos, taxas, seguros, garantia e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.
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PRAZO DO CONTRATO
O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses, contados da data da assinatura do presente contrato,
podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a legislação em vigor, sendo pertinente e conveniente às
partes e atendidos as exigências do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993.
FORMA DE EXECUÇÃO
Os serviços serão executados do tipo menor preço global e na forma de execução indireta, sob regime de empreitada
por preço global.
Os serviços, planilhas de medição e notas fiscais serão recebidos da seguinte forma: provisoriamente, para efeito de
posterior verificação da conformidade dos serviços com as especificações constantes na proposta da empresa e
cronograma físico-financeiro, referente às especificações técnicas, definitivamente, após a verificação da qualidade e
quantidade, no prazo máximo de 15 dias contados do recebimento provisório.
Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os serviços foram executados em desacordo com o especificado,
com a proposta, com defeito ou incompleto, após a notificação por escrito, será determinado um prazo pela
fiscalização para a empresa prestadora dos serviços o substitua, que iniciar-se a partir da data do termo de Recusa dos
serviços, correndo às suas expensas a substituição dos mesmos que vierem a ser recusados.
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
As empresas licitantes deverão cotar preços para serviços itens do objeto solicitado conforme as exigências
estabelecidas na legislação em vigor.
Para subsidiar a formulação dos preços pelas empresas licitantes deverão ser consideradas as informações constantes
neste Projeto Básico;
Os licitantes deverão cotar preços para todos os itens ou subitens que compõem cada planilha orçamentário e anexos,
sob pena de desclassificação.
DA GARANTIA
Os materiais/itens/serviços mencionados neste Projeto Básico deverão possuir garantia mínima de 90 (noventa) dias,
a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo.
Se detectado defeito, a substituição dos mesmos será feita por conta da empresa prestadora dos serviços, no prazo
estipulado de no máximo 30 (trinta) dias.
As solicitações referentes à troca deverão ser efetuadas pelo designado e/ou pela Comissão de Recebimento.
DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
x
Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
x

Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à contratada;

x

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela contratada, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando,
nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;

x

Notificar por escrito, à contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;

x

Declarar os serviços efetivamente entregues;

x

Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual;

x

Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor especialmente designado, verificando se no
desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os fornecimentos e especificações previstos no
edital, no Termo de Referência, na proposta e no contrato, de forma satisfatória, e documentando as
ocorrências;

x

Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários todas as informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados;
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DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
x
Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT,
utilizando máquinas e equipamentos apropriados;
x

Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução
completa e eficiente das máquinas e equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;

x

Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;

x

Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro
de seus empregados;

x

Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos equipamentos,
materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;

x

Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na
forma da legislação em vigor relativa aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados,
sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferilas à contratante;

x

Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação,
disciplina e demais regulamentos vigentes na contratada, bem como atentar para as regras de cortesia no
local onde serão executados os serviços objeto deste contrato;

x

Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance,
a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo contratante, atendendo prontamente as
observações e exigências que lhe forem solicitadas;

x

Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, inclusive as obrigações sociais e
previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;

x

Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, folha de pagamento de seus empregados, guias de
recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa
ou falta de exibição dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas,
até o cumprimento desta obrigação;

x

Comunicar ao contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do
presente contrato, provocada por empregados da contratada, inclusive indicando o nome do responsável;

x

Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado
para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho,
demissões, etc., obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias,
sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las
para o contratante;

x

Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários à
execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e
impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;

x

Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a terceiros
por sua culpa ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade na execução dos serviços contratados;

x

Observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas à prestação dos seus serviços;
cumprir rigorosamente as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993.

x

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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x

A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do código civil brasileiro.

x

A presença da fiscalização da contratante não diminui a responsabilidade do empreiteiro.

x

O empreiteiro é obrigado a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo, sob pretexto
algum argumentar desconhecimento do local.

x

Somente com prévia autorização da contratante, por escrito e sob a inteira responsabilidade da empreiteira,
será admitida a subempreitada de serviços, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados.
Em hipótese alguma poderá subempreitar toda a obra.

x

A fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços,
cuja mão de obra seja classificada de categoria inferior à exigida por esta administração.

x

O empreiteiro é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo mesmo.

x

A guarda e vigilância dos materiais necessários ä obra, assim, como dos serviços executados são de total
responsabilidade do empreiteiro.

x

Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato, projetos
completos, detalhe, especificações, caderno de encargos e normas, obrigatoriamente será executado sob a
responsabilidade do empreiteiro.

x

O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horário de trabalho, um engenheiro ou arquiteto,
registrado no CREA, como responsável geral da obra, auxiliado pôr encarregados gerais, até o recebimento
final da obra pela contratante.

x

Colocação das placas - além da placa de empreiteira, está confeccionará e fixará placas cujos modelos e
dimensão será fornecida pela contratante.

x

Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá à limpeza total da obra, deixando
todos os aparelhos limpos e em perfeito estado de funcionamento.

x

Manter diário de obras atualizado no canteiro de obras, à disposição da Administração.

x

Emitir planilhas de medição das tarefas executadas.

x

Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar o mercado, as
ruas, praças e áreas verdes limpos e regularizados.

DA VISTORIA
As empresas participantes poderão, caso queiram, realizar visita técnica, que caso seja executado, será emitido um
atestado e fornecido ao Representante Legal da Empresa Licitante, credenciados para este fim, ao local onde dos
serviços serão executados, para que o mesmo possa calcular os custos dos serviços. Em caso de não apresentação do
atestado de visita técnica a empresa deverá emitir e apresentar declaração de pleno conhecimento e responsabilidade
por não ter executado a visita técnica e que conhece as condições locais para execução do objeto, conforme acórdão
nº 234/2015 – Plenário do TCU e acórdão nº 1.265/2019 – Plenário do TCU.
Para emissão do Atestado de Visita as empresas poderão, caso queiram, agendar a mesma na sede da secretaria
requisitante.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE GESTORA

PROJETO ATIVIDADE

07 – SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

1.018 – CONSTRUÇÃO
PRAÇAS E JARDINS

ELEMENTO DE DESPESA
DE

4.4.90.51.00 –
INSTALAÇÕES

OBRAS

FONTE
E

0 – RECURSOS ORDINARIOS
42 – REMUNERAÇÃO DE
DEPOSITOS BANCARIOS –
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ROYALTIES
ESPECIAL

/

FUNDO

44 – CESSÃO ONEROSA –
RECURSOS EXCEDENTES DO
PRE-SAL

DAS EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Serão exigidos para a Habilitação jurídica, regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, bem como, qualificação
econômico-financeira e técnica, a documentação aludida nos artigos 27, 28, 29, 30 e 31 da Lei 8.666/1993 e o Alvará
de Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura da sede do licitante, com data em vigor no momento de
assinatura do contrato.
Além dos documentos citados acima, referente a Qualificação Técnica a mesma será comprovada também, mediante
a apresentação dos seguintes documentos:
x

Certidão de registro, quitação e regularidade da licitante no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia - CREA. Caso a licitante seja de outro Estado da Federação, é necessário o visto do CREA-BA,
conforme disposto no art. 58 da Lei 5.194/66 e Resolução 413/1997, sob pena de inabilitação da Licitante.

x

Certidão de registro, quitação e regularidade do (s) responsável (is) técnico (s), no Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA. Caso a licitante seja de outro Estado da Federação, é
necessário o visto do CREA-BA, conforme disposto no art. 58 da Lei 5.194/66 e Resolução 1007/2004, sob
pena de inabilitação da Licitante.

a)

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente em características com os itens objeto
desta licitação, através de Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA em nome de
Profissional de Nível Superior habilitado pela empresa. Este profissional, conforme acórdão nº 2.192/2007,
não precisará haver exigência de vínculo empregatício ou tempo mínimo prévio de vinculo profissional,
sendo suficiente a existência de contrato de prestação de serviços, mesmo sem vínculo empregatício ou
vinculo permanente;

Documentação Complementar:
x

Declaração individual afirmando que:
¾ Cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
¾ Inclusive os comprobatórios da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte, conforme
disposto no Capítulo V, da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, se for o
caso;
¾ Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos;
¾ Inexistência superveniência de fato impeditivo de habilitação e de licitar ou contratar com a
Administração;

x

Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado - Declaração, a
que se refere a recomendação do Ministério Público;

RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas na
Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a
XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
SANÇÕES E PENALIDADES
A licitante ficará impedida de licitar e de contratar com a administração municipal pelo prazo de 05 (cinco) anos,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e contraditório, enquanto perdurarem os motivos
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determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, quando:
x
x
x
x
x
x
x

Não celebrar o contrato;
Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Não mantiver a proposta;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal.

Além desta penalidade a Administração poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da sua
proposta dada como lance, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato dentro dos 05 (cinco) dias úteis
contados da data de sua convocação.
O 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 Federal nº
8.666/1993.
Advertência dar-se-á, a critério da Administração, no caso de infrações leves.
Multas de até:
x

Por atraso na realização dos serviços fica o contratado sujeito a multa diária de 0,5%, sobre o total dos
fornecimentos. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para execução do
objeto.

x

Caso os fornecimentos objeto da licitação, não tenham sido realizados até 10 (dez) dias do prazo estipulado
para entrega, poderá a Administração rescindir o Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa e demais
cominações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993.

Com fundamento na Lei Federal nº 8.6661993 e suas alterações posteriores ficará impedido de licitar e contratar com
a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a Licitante que:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Negar-se a receber ou não retirar a Nota de Empenho.
Não assinar o Contrato, quando convocado no prazo de validade de sua proposta.
Deixar de entregar a documentação exigida no edital.
Apresentar documentação falsa.
Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão.
Falhar ou fraudar na execução do contrato.
Não mantiver a proposta.
Comportar-se de modo inidôneo.
Fizer declaração falsa.
Cometer fraude fiscal.

Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar aos prestadores de serviços as seguintes
penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato:
x
x
x
x
x

Advertência.
Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de
atraso na entrega.
Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Serviços e aquisições, no caso de recusa
injustificada em retirar a Nota de Empenho.
Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Serviços e aquisições, no caso de
inexecução total ou rescisão por culpa do licitante.
Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), ao dia, aplicada sobre o valor da Ordem de Serviços, por
descumprimento de outras obrigações previstas neste Projeto Básico.
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A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor das Ordens de Serviços, e poderá
descontada dos pagamentos devidos pela Administração, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou
judicialmente.
As sanções previstas neste Projeto Básico somente serão aplicadas através de regular processo
administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Da aplicação das penalidades caberá recurso ou pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
da intimação do ato.
Será aplicada ao CONTRATADO suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração
Municipal.
Até 01 (um) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.
Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os
danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras
penalidades.
As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou conjuntamente
com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e os contraditórios constitucionais,
a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA.
Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem
deduzidas do valor correspondente ao valor dos serviços, após prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Administração.
Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da
notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/MEMORIAL DESCRITIVO
Nestas especificações, estão detalhados os métodos e processos que serão empregados na execução dos diversos
serviços que comporão as obras, de URBANIZAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA
RUA JOSÉ CARLOS SANTANA NO BAIRRO CARLOS SANTANA NO MUNICIPIO DE ANDORINHA BAHIA, permitindo assim, uma perfeita avaliação dos cuidados que deverão ser tomados tanto do ponto de vista
técnico quanto no que diz respeito à comunidade que será envolvida.
Os métodos apresentados a seguir, deverão ser considerados principalmente como definidores do procedimento geral
a ser adotado na execução dos serviços, devendo no decorrer da obra, se ajustarem às condições encontradas, para
melhor enfrentar eventuais dificuldades que se apresentem.
1.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Retirada de meio fio
Os meios fios existentes serão retirados e empilhados em local adequado, onde serão posteriormente removidos,
sendo que estes serviços de remoção serão realizados pela Prefeitura Municipal de Andorinha, a título de
contrapartida física.
Locação
Será executado em madeira agreste, perfeitamente nivelada e em esquadro, fixadas ao solo de forma a não oscilar. A
marcação deverá obedecer fielmente às cotas definidas no projeto arquitetônico.
2.

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação
Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim de resguardar as estruturas
por ventura existentes no terreno, de possíveis danos causados por carregamentos exagerados e (ou)
assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados.
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Todo movimento de terra será executado em função das cotas apontadas no projeto de implantação, e com o
mínimo de incômodo para com a vizinhança (terrenos adjacentes).
O fundo das valas deverá estar isento de pedras soltas, detritos orgânicos, etc., e apresentar-se perfeitamente
plano e horizontal.
O fundo das valas deverá ser abundantemente molhado com finalidade de localizar possíveis elementos
estranhos tais como formigueiros, raízes, etc. (não aflorados), que serão locali zados por percolação da água.
Logo após esta verificação o fundo das valas deverá ser fortemente apiloado.
Aterro Compactado
Os aterros serão feitos com material de 1ª qualidade, extraídos de jazidas cuja distância e constituição tenham
sido aprovadas pela Fiscalização, sem matéria orgânica, espalhados em camadas sucessivas de 0,20m,
devidamente molhadas e apiloadas de modo manual ou mecânico, de forma a resistir com segurança às
sobrecargas previstas para as áreas pavimentadas.
Após o material ter sido espalhado, será feita compactação uniforme.
Cuidados especiais deverão ser tomados no sentido de garantir-se a direção e o grau de inclinação (mínimo de
1%) nos pisos acabados.
As superfícies pavimentadas não deverão possuir, nem permitir, depressões, que impossibilitem o perfeito
escoamento das águas.
A compactação do aterro sobre os tubos, somente deverá se proceder após o recobrimento dos mesmos, e será
feito cautelosamente para não danificar o material assentado.
3.

PAVIMENTAÇÃO

Fornecimento e Assentamento de Meio-Fio
Compreende a execução dos serviços abaixo relacionados:
-

Serviços topográficos de marcação e acompanhamento;
Aquisição de peça nova;
Assentamento da peça;
Rejuntamento das peças como argamassa de cimento e areia 1:3.

Dimensões
Fornecimento e assentamento de meio fio em concreto nas dimensões 100X15X13X30 (USO VIÁRIO - TIPO
DNER) e 100X15X13X20 ( CANTEIROS - TIPO ECONÔMICO).
Materiais
O cimento a empregar será o Portland comum devendo satisfazer as prescrições da NBR 5732 e NBR 5735 da
ABNT. O agregado graúdo será a pedra britada, seixo rolado, britado ou não diâmetro superior a 4,8 mm e inferior a
76 mm, isento de partículas aderentes, não podendo apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matéria
orgânica e outros. O agregado miúdo é a areia natural, de diâmetro máximo igual a 4,8 m. Deve ser limpa e não
apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matéria orgânica etc. Poderá ser empregada a areia artificial,
desde que seus grãos sejam estáveis. O meio-fio será do tipo econômico, nas dimensões usualmente encontradas.
Execução
Após a conclusão dos serviços da sub-base serão locados pela topografia, obedecendo ao alinhamento, perfil e
dimensões estabelecidas no projeto.
Os serviços de escavação serão feitos manualmente e executados em seções retangulares que terão dimensões de 0.15
m de largura, 0.20 m de profundidade e comprimento igual ao meio fio a assentar, apresentadas no projeto
geométrico.
O fundo da vala deverá estar isento de pedras soltas, detritos orgânicos, etc., e apresentar-se perfeitamente plano e
horizontal, podendo eventualmente forma e degraus quando as condições do terreno assim o exigirem.
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O fundo da vala deverá ser abundantemente molhado com a finalidade de localizar possíveis elementos estranhos, tais
como: formigueiros, raízes, etc., não aflorados, que serão localizados por percolação da água, após o que deverá ser
fortemente compactado. As juntas serão tomadas com argamassa de cimento e areia com a dosagem em volume no
traço 1:3 (cimento e areia).
Piso Intertravado
Na área da Praça serão instalados pisos em bloco de concreto intertravado retangular cor natural e colorido de 20 x 10
cm, espessura 6 cm, em base de regularização de areia, conforme projeto.
Recomendações:
Antecipadamente à execução já deverão existir guias para confinamento lateral da pavimentação.
A areia, satisfazendo as especificações, deverá ser espalhada regularmente sobre a base preparada. O volume de areia
deverá ser em uma quantidade que após o sarrafeamento reste uma espessura de 4 cm.
Procedimentos de Execução:
Os blocos de concreto deverão ser assentados sobre a areia já sarrafeada. O assentamento deve dar a pista o
abaulamento previsto que, em regra, é dada por duas rampas opostas no sentido transversal de no mínimo 2%. No
sentido longitudinal sugere-se um percentual de declividade de no mínimo 1% para facilitar o escoamento das águas.
Utiliza-se "linhas de Pedreiro" como referência para o alinhamento da pavimentação no sentido longitudinal.
Após aplicação dos blocos, no encontro dos mesmos com a guia de confinamento lateral, preenche-se o espaço
existente com argamassa areia/cimento no traço 1:3.
Espalha-se areia fina sobre a área já executada, passando a placa vibratória nos sentidos longitudinal e transversal,
garantindo-se o intertravamento das peças.
Alvenaria de Pedra Argamassada
Nas alvenarias de pedra argamassada, utilizadas na construção de fundações ou de contenções, as pedras não deverão
ter dimensões inferiores a 30 cm, devendo ser colocadas e ajustadas de acordo com seu leito natural, dispostas em
posição horizontal, escolhendo-se as de maior dimensão a fim de formar a base.
As pedras deverão ser molhadas antes do seu assentamento sobre a camada de argamassa e comprimidas até que esta
reflua pelos seus lados e juntas.
Após tomarem posição, poderão ainda quando necessário, ser calçadas com lascas duras de dimensões adequadas, a
fim de compor um bom paramento maciço sem vazios ou interstícios.
O assentamento das pedras deverá ser feito com argamassa de cimento e areia traço (1:5) - 1 saco cimento 50 kg / 5
padiolas areia dimensões 0,35 x 0,45 x 0,23m.
Serão utilizadas pedra rachão ou pedra de mão.
4.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS_ILUMINAÇÃO EXTERNA

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores e equipamentos
cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos acessórios,
formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.
Todo equipamento será afixado firmemente no local em que deve ser instalado, prevendo-se meios de fixação ou
suspensão condizentes com a natureza do equipamento considerado.
Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência
ou com a do isolamento executado. Nas deflexões, os condutores serão curvados segundo raios iguais ou maiores do
que os mínimos admitidos para o seu tipo.
As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurarem resistência mecânica
adequada e contato elétrico perfeito, bem como a permanente interligação por meio de conectores apropriados. As
emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensões apropriadas. O isolamento das emendas e
derivações deverá ter características, no mínimo, equivalentes às dos condutores usados.
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Os condutores de proteção ou de ligação à terra deverão ser presos aos equipamentos por meios mecânicos, tais como
braçadeiras, orelhas, conectores que assegurem contato elétrico perfeito e permanente, não devendo ser usados
dispositivos que dependam do uso de solda a estanho.
Os condutores de proteção ou de ligação à terra deverão ser ligados ao condutor de proteção geral existente no prédio
com exceção dos condutores que protegerão equipamentos especiais, estes deverão ter uma rede de aterramento
própria.
Os condutores deverão satisfazer ao especificado na EM-13/06, sendo obrigatório o emprego de eletrodutos em toda a
instalação.
Os circuitos que deverão ser distribuídos através de sistemas de conduletes e petroletes, de acordo com sua
capacidade.
As caixas devem ser empregadas em todos os pontos de entrada e saída dos condutores na canalização, em todos os
pontos de emendas ou derivações de condutores, e em todos os pontos de instalação de aparelhos e dispositivos.
Os circuitos deverão ser protegidos por disjuntores, com amperagens de acordo com o projeto específico.
As instalações elétricas devem ainda seguir as especificações abaixo:
x
x
x
x
x
5.

Os cabos utilizados serão em cobre eletrolítico, isolamento termoplástico 750V, anti-chama, nas bitolas
compatíveis com as cargas e divisões de circuitos (bitola mínima 2.5 mm2).
Os circuitos terminais serão executados com cabos em cores, segundo a seguinte convenção: Fase: vermelho Neutro: azul - Terra: verde - Retorno: preto ou branco.
As conexões dos condutores aos barramentos serão feitas com terminais pré-isolados.
Nas emendas e terminais em condutores até a bitola de 16 mm2 será aplicada solda.
Nas bitolas superiores serão empregados conectores de pressão. Todo o isolamento de emendas e conexões de
condutores será em fita isolante tipo “auto-fusão”.
DIVERSOS

Lixeira Plástica
As lixeiras deverão ser em fibra de vidro, com capacidade 50l, instaladas com suporte (poste).
Banco de concreto com encosto 1,50 x 0,40M
O banco deve ser de concreto armado aparente, sem revestimento. Não serão aceitos elementos de concreto que não
apresentem uniformidade de coloração, homogeneidade de textura, regularidade das superfícies e resistência ao pó e
agressões ambientais em geral.
6.

LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo ser todos os entulhos resultantes das
obras removidos pela Empresa contratada até a entrega final da mesma.
QUIOSQUE
7. MOVIMENTO DE TERRA
Escavação Manual
A escavação das valas de fundação e a retirada do material excedente será executada manualmente obedecendo aos
critérios de segurança recomendados. O escoramento da escavação será formado pôr tábuas e estroncas de madeira.
As escavações deverão obedecer às cotas do projeto, observando-se que os terrenos não arenosos, as escavações para
fundação em concreto ciclópico deverão ter as dimensões dos alicerces. O fundo da vala deverá ser nivelado e
compactado com cepos de 20 kg, ou através de socadores mecânicos manuais, tipo sapo.
A escavação manual exigirá os seguintes procedimentos:
9

Construção de gabarito a 1,00m da borda da cava perfeitamente rígido e indeformável com barrotes e tábuas
alinhados e em nível
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Escavação manual com picareta e pá de bico, não devendo as terras serem acumuladas sobre o gabarito de
marcação.
Obediência total ao projeto de fundações, em seus alinhamentos, cotas e dimensões;
Em terrenos cujas paredes das escavações sejam de fácil desmoronamento deve-se proceder aos escoramentos
necessários.

Reaterro Apiloado
A execução dos reaterros compactados deverá ter os seguintes procedimentos:
9
9
9

Utilização do material selecionado de preferência saibro ou areia isenta de materiais orgânicos;
Execução de reaterro em camadas sucessivas, com espessura máxima de 20 cm umedecidas e fortemente
apiloadas a fim de evitar recalques posteriores;
Utilização de socadores mecânicos manuais tipo sapo, ou cepos de 20 kg.

8.

FUNDAÇÃO

Lastro de Concreto Magro
O concreto terá traço 1:3:4 (cimento, areia e brita) e a espessura será de 3cm.
Estes lastros somente poderão ser executados após estarem assentadas todas as canalizações que passam sob os pisos.
Alvenaria de Pedra Argamassada
Nas alvenarias de pedra argamassada, utilizadas na construção de fundações ou de contenções, as pedras não deverão
ter dimensões inferiores a 30 cm, devendo ser colocadas e ajustadas de acordo com seu leito natural, dispostas em
posição horizontal, escolhendo-se as de maior dimensão a fim de formar a base.
As pedras deverão ser molhadas antes do seu assentamento sobre a camada de argamassa e comprimidas até que esta
reflua pelos seus lados e juntas.
Após tomarem posição, poderão ainda quando necessário, ser calçadas com lascas duras de dimensões adequadas, a
fim de compor um bom paramento maciço sem vazios ou interstícios.
O assentamento das pedras deverá ser feito com argamassa de cimento e areia traço (1:5) - 1 saco cimento 50 kg / 5
padiolas areia dimensões 0,35 x 0,45 x 0,23m.
Serão utilizadas pedra rachão ou pedra de mão.
Impermeabilização
Deverão ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame ou alvenarias de embasamento, com aplicação de tinta
betuminosa a frio (hidroasfalto) em duas demãos, da marca Sika, VedaPren, Otto Baumgart ou similar. A aplicação
deve ser feita em duas demãos com o auxilio de broxa, trincha, rolo e etc. Verificar orientações de aplicação do
fabricante.
9.

ESTRUTURA

Cinta de Amarração
Será executada no final da alvenaria (respaldo) com a finalidade de promover a solidarização (ou "amarração") entre
as alvenarias da construção.
Vergas
Serão colocadas vergas nos paramentos de alvenaria e que deverão ser em concreto armado, com seção e armaduras
devidamente dimensionadas, sobre os vãos de portas, janelas e outras esquadrias, que não estejam imediatamente sob
vigamento, excedendo-se 20 cm de cada lado ou em todo o vão entre estruturas, ou engastadas em estrutura.
As vergas e contravergas são executadas colocando tábuas em ambas as faces das paredes preenchidas com concreto
convencional, porém com brita um ou zero, e como sugestão serem armadas com dois ferros de 8 mm (para vão até
1,20 m).
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Pode-se optar pela utilização de blocos do tipo canaletas para a execução desses elementos. No caso das cintas de
amarração o procedimento é idêntico, porém com a colocação dos ferros ao longo de toda a extensão (perímetro) da
alvenaria. É prática comum para pequenas obras a colocação desses ferros entre as duas ultimas camadas de alvenaria
e assentados com argamassa de cimento e areia no traço em volume 1:3.
10. ALVENARIA DE VEDAÇÃO
As alvenarias deverão ser executadas em tijolos de 06 furos 9X19X39, e=9cm (½ vez), assentados e rejuntados com
argamassa de cimento e areia no traço 1:4, em fiadas descontínuas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas,
sendo locadas as vergas e contra-vergas de concreto, onde houver.
As juntas da alvenaria deverão ser de 1,0 cm no máximo e rebaixadas à ponta de colher.
11. REVESTIMENTOS
Chapisco
Todas as superfícies a receberem revestimentos deverão ser chapiscadas, com argamassa de cimento e areia no traço
1:3 e espessura mínima de 5mm.
Antes do chapiscamento estas superfícies deverão ser recompostas, com argamassa de cimento e areia (a colher),
sanando-se a existência de possíveis trincas e fendas.
Massa Única
A massa única só será iniciada após a completa pega da argamassa das alvenarias e chapisco e após embutidas todas
as canalizações e instalações que por ela devam passar.
Deverá ser fortemente comprimida contra as superfícies que deverão apresentar paramento áspero ou sulcado para
fácil aderência. Antes da aplicação da massa única, as superfícies serão abundantemente molhadas a mangueira.
A espessura da massa única não deverá ultrapassar a medida de 20 mm.
Nas paredes externas, será utilizado massa única no traço 1:2:8.
Emboço
Será aplicado em todas as superfícies que receberão revestimento de cerâmica. Será feito com argamassa de cimento
e areia no traço 1:2:8 e espessura mínima de 20 mm. Deverá ser feito de uma só vez, com superfície regularizada,
sem quaisquer ondulações e ter acabamento áspero, para maior aderência.
Revestimento Cerâmico
Nas paredes será utilizada Cerâmica placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm, assentada com argamassa
industrializada AC-I, inclusive rejuntamento cinza platina.
Serão cuidadosamente escolhidas no canteiro de obras, sendo eliminadas as peças defeituosas. As juntas serão
verticais a prumo, corridas, e não deverão ultrapassar 1,5 mm. Não deverão apresentar rachaduras e/ou emendas.
12. COBERTURA
Madeiramento
A estrutura do madeiramento do telhado será executada de acordo com o projeto e totalmente em madeira de lei, de
preferência maçaranduba. As partes essenciais das estruturas como as treliças, constarão sempre de peças escolhidas
de uma mesma espécie vegetal. As peças de madeira cujas seções transversais possuam a maior dimensão menor ou
igual a 3” só poderão ser emendadas sobre apoio.
Todo o madeiramento antes de ser levado para a cobertura deverá ser imunizado.
Telhamento
A telha utilizada será do tipo cerâmica capa – canal Plana, inclusive cumeeira. A cobertura deverá apresentar beiral
mínimo de 30cm. As telhas cerâmicas deverão ser simplesmente encaixadas sobre si, devendo ser emboçadas com
argamassa de cimento, areia média e arenoso no traço 1:4:2.
O caimento mínimo aceitável do telhado será de 25%.
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As cumeeiras deverão estar protegidas contra a entrada de água pela superposição de telhas com sua parte côncava
voltada para baixo. As telhas da cumeeira deverão estar perfeitamente alinhadas e emboçadas com argamassa de
cimento, areia média e arenoso no traço 1:4:2.
Não poderão ser utilizadas telhas que apresentem defeitos de fabricação como fissuras ou arestas imperfeitas.
Deverão ser impermeáveis, não podendo apresentar gotejamentos ou vazamentos quando umedecidas.
13. PAVIMENTAÇÃO
Lastro de Concreto Magro
O concreto terá traço 1:3:4 (cimento, areia e brita) e a espessura será de 5cm.
Estes lastros somente poderão ser executados após estarem assentadas todas as canalizações que passam sob os pisos.
Regularização de Base para Piso Cerâmico
A camada de regularização ou contrapiso será constituída por argamassa com traço 1:4 (cimento e areia) com
espessura de 2 a 3 cm. Na hipótese de ser necessário espessura superior a 2,5cm, a camada deverá ser executada em
duas etapas, sendo a segunda etapa iniciada somente a cura completa da primeira.
A quantidade de argamassa a preparar para a regularização será tal que o início da pega do cimento venha a ocorrer
posteriormente ao término da sua aplicação.
Piso Cerâmico
O piso cerâmico será composto por peças de 1ª qualidade, com dimensões de 35x35cm, PEI 5.
A superfície para assentamento do piso cerâmico deverá estar limpa, com toda a poeira e partículas soltas removidas.
Após terem sido distribuídos sobre a área a pavimentar, os pisos cerâmicos serão batidos com o auxilio de um
martelo de borracha.
As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas com espessura de 3,0 a 5,0mm.
Após 48 horas do assentamento das peças, será iniciado o rejuntamento. Antes do completo endurecimento da pasta,
será procedida cuidadosamente a limpeza da pavimentação com auxilio de um pano úmido ou esponja.
14. ESQUADRIAS DE FERRO
O fornecimento das esquadrias compreende todos os materiais e pertences a serem instalados e seu perfeito
funcionamento, inclusive todas as ferragens necessárias, todos de qualidade extra e com acessórios e demais peças
indicadas pelos fabricantes.
Os desenhos básicos, dimensões aproximadas e as especificações particulares das esquadrias, encontram-se no
detalhamento do projeto arquitetônico, e caso não estejam contempladas no mesmo seguir a orientações deste
memorial, dos projetistas e ou da FISCALIZAÇÃO.
As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas nos locais de assentamento de cada esquadria ou similar
metálico, depois de concluídas as estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do inicio da
fabricação das esquadrias.
Todos os trabalhos de serralheria, quais sejam: portas, janelas, caixilhos, gradis, suportes, etc., serão executados com
precisão de cortes e ajustes e de acordo com os respectivos desenhos de arquitetura e de fabricação e com as normas
da ABNT no que couber.
Todo o material a ser empregado deverá ser novo e de boa qualidade e sem defeito de fabricação, ou falhas de
laminação, e deverá satisfazer rigorosamente as normas especificações e métodos recomendados pela ABNT.
As esquadrias serão entregues nas dimensões especificadas em projeto, devidamente aparelhadas e lixadas. Antes da
pintura, deverão receber uma demão de anticorrosivo para ferro.
Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadriados ou limados, de modo a desaparecerem as
rebarbas e saliências da solda. A estrutura da esquadria deverá ser rígida e perfeita.
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As folgas verticais e horizontais deverão ser as mínimas necessárias ao perfeito funcionamento da esquadria, e
deverão ser uniformes em todas as esquadrias.
Os perfis deverão ser compatíveis com as dimensões dos vãos e com a função da esquadria objetivando rigidez do
conjunto, durabilidade e menor necessidade de manutenções.
15. PINTURA
As paredes externas receberão revestimento texturado acrílico, hidro-repelente, antimofo, lavável e de alta resistência
para fachadas sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.
9

Modelo de Referência: tinta Suvinil texturatto clássico, ou equivalente.

Sequência de execução:
Recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção
de eventuais saliências de argamassa das juntas. As áreas a serem aplicadas a textura devem estar perfeitamente
secas, a fim de evitar a formação de bolhas.
16. FORRO DE PVC
Será instalado forro de PVC frisado em todos os ambientes da construção. Será constituído por réguas lineares de
PVC com dimensões de (0,20x6,00)m, fixados em estrutura de madeira.
O tarugamento deverá ser feito com sarrafos de pinho aparelhados. Nos sarrafos, deverão ser grampeados os painéis
de forro. O comprimento dos painéis de PVC deverá ser de aproximadamente 0,5cm menor do que o vão a ser
forrado, para permitir a livre dilatação do material. Para o acabamento periférico deverá ser utilizado roda forro em
PVC.
17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores e equipamentos
cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos acessórios,
formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.
Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência
ou com a do isolamento executado.
As instalações elétricas devem ainda seguir as especificações abaixo:
9
9
9
9
9
9

Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator fornecimento e instalação.
Os cabos utilizados serão em cobre eletrolítico, isolamento termoplástico 750V, anti-chama, nas bitolas
compatíveis com as cargas e divisões de circuitos (bitola mínima 2.5 mm2).
Os circuitos terminais serão executados com cabos em cores, segundo a seguinte convenção: Fase:
vermelho - Neutro: azul - Terra: verde - Retorno: preto ou branco.
As conexões dos condutores aos barramentos serão feitas com terminais pré-isolados.
Nas emendas e terminais em condutores até a bitola de 16 mm2 será aplicada solda.
Nas bitolas superiores serão empregados conectores de pressão. Todo o isolamento de emendas e conexões
de condutores será em fita isolante tipo “auto-fusão”.

18. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas da ABNT pertinentes.
As canalizações de água e esgoto serão externas com exceção das do pavimento térreo, que ficarão assentes sob os
pisos. As canalizações serão assentes antes da execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as canalizações
devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes de fixação
serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.
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Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser tomados os cuidados necessários
para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques, e para que fique assegurada a
possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade
mínima de 2% no sentido do escoamento.
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com
bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou
papel. As tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento por argamassa, devem ser
lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna. De um modo geral,
todas as instalações serão convenientemente verificadas pela fiscalização, quanto às suas perfeitas condições técnicas
de execução e funcionamento.
Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores e ramais
de ventilação serão executados sem que exista a menor possibilidade de gases emanados dos coletores entrarem no
ambiente interno do prédio.
As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de 1ª qualidade, sendo instaladas de acordo com o
prescrito pelo fabricante.
Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro.
APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
Todos os aparelhos sanitários e respectivos pertences e acessórios serão de 1ª qualidade e deverão ser instalados com
o maior esmero e restrita observância às recomendações do fabricante. O encanador deverá proceder a locação das
louças de acordo com os pontos de tomada de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma
tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.
Após a locação deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser fixadas, seja através de
chumbação com argamassa com traço 1:3, seja com a utilização de parafusos com buchas.
A seguir, deverá ser executado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de
cimento branco com ou sem a adição de corantes.
Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir sua fácil limpeza e/ou substituição.
Os metais e acessórios deverão ser instalados após a remoção de todos os resíduos de argamassa, concreto e outros
materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexões das tubulações as quais serão conectados os metais
sanitários.
Deverá ser procedida também uma verificação visual quanto a possíveis obstruções nas tubulações e remove-las
quando for o caso.
Nas conexões de água, deverá ser utilizada a fita veda rosca. Sua aplicação deverá ser efetuada com um mínimo de
duas voltas na conexão que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro para acoplamento.
Nas conexões de esgoto, deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da peça, visando a
estanqueidade da ligação.
Todos os ralos terão fecho hídrico.
Os lavatórios serão de louça, sem coluna, na cor branca.
As bacias sanitárias serão de louça com caixa acoplada, na cor branca, dotados de assentos e tampas de PVC na cor
branca.
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Os metais utilizados nos aparelhos sanitários deverão ser de 1ª qualidade, devendo ser instalados de acordo com as
recomendações dos fabricantes.
19. LIMPEZA FINAL
LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo ser todos os entulhos resultantes das
obras removidos pela Empresa contratada até a entrega final da mesma.
Serão ainda lavados convenientemente os pisos, vidros, ferragens, metais e demais elementos, devendo ser removidos
todos e quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassas.
As instalações serão entregues em condições de uso imediato, devendo para isto, estarem ligadas as respectivas redes,
além disso, as ferragens das esquadrias deverão estar em perfeito funcionamento, reguladas e lubrificadas.
DA PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: URBANIZAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE_RUA JOSÉ CARLOS SANTANA - BAIRRO CARLOS SANTANA NO MUNICÍPIO
DE ANDORINHA - BAHIA
BDI: 22,47%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM

CÓDIGO

FONTE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

PR.
UNIT.(R$)
COM BDI

VALOR (R$)

URBANIZAÇÃO DE PRAÇA
1.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

21

ORSE

RETIRADA DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO

M

90,00

8,85

796,50

1.2

4175

ORSE

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA

M2

400,64

0,74

296,47
1.092,97

2.0

MOVIMENTO DE TERRA

2.1

93358

SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3

10,70

72,99

781,18

2.2

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL DE
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

10,70

31,97

342,16

VALAS

COM

COMPACTAÇÃO

1.123,33
3.0

PAVIMENTAÇÃO

3.1

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO - TIPO DNER).

M

90,00

46,61

4.194,90

3.2

94275

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA),
PARA
URBANIZAÇÃO
INTERNA
DE
EMPREENDIMENTOS (CANTEIROS, ORLA DE ÁRVORES,
PARQUE INFANTIL - TIPO ECONÔMICO)

M

145,00

44,45

6.445,25

3.3

92396

SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM,
INCLUSIVE LASTRO DE AREIA

M2

214,05

69,29

14.831,52

3.4

93679

SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

M2

125,37

76,23

9.556,96

3.5

93

ORSE

ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM.
0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

M3

10,68

435,69

4.653,17

39.681,80
4.0

ILUMINAÇÃO EXTERNA

4.1

93358

SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3

5,40

72,99

394,15

4.2

91868

SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

36,00

11,69

420,84

4.3

91880

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PÇ

6,00

9,09

54,54

4.4

91905

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PÇ

3,00

14,96

44,88

4.5

91930

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA

M

9,46

1.513,60

160,00
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450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
4.6

97886

SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

PÇ

2,00

179,43

358,86

4.7

14164

SINAPI-I

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO,
BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR =
*135* MM

UND

1,00

1.846,10

1.846,10

4.8

101654

SINAPI

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ
50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND

2,00

304,63

609,26

MERCADO

LÂMPADA COMPACTA DE LED
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

2,00

50,15

100,30

4.9

30

W,

BASE

E27

-

5.342,53
5.0
5.1

DIVERSOS
10536

5.2

ORSE

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM
SUPORTE (POSTE).

UND

3,00

382,31

1.146,93

MERCADO

BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M

UND

3,00

385,02

1.155,06
2.301,99

6.0
6.1

SERVIÇOS FINAIS
99814

SINAPI

LIMPEZA FINAL DA OBRA

M2

400,64

1,65

661,06
661,06
50.203,68

CUSTO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA
QUIOSQUE
7.0

MOVIMENTO DE TERRA

7.1

93358

SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3

1,36

72,99

98,97

7.2

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL DE
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

1,07

31,97

34,31

VALAS

COM

COMPACTAÇÃO

133,29
8.0

FUNDAÇÃO

8.1

96620

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS. AF_08/2017

M3

0,27

596,78

161,85

8.2

93

ORSE

ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM.
0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

M3

1,02

435,69

443,10

8.3

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

M2

4,52

36,04

162,90

COM

EMULSÃO

767,84
9.0

ESTRUTURA

9.1

93204

SINAPI

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016

M

11,30

9.2

93187

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M

6,90

62,90

710,77

100,05

690,35
1.401,12

10.0
10.1

ALVENARIA E VEDAÇÃO
87478

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2

36,06

55,36

1.996,28

1.996,28
11.0

REVESTIMENTOS

11.1

87878

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2

72,12

4,65

335,36

11.2

87530

SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM. AF_06/2014

M2

31,11

43,50

1.353,29

11.3

87536

SINAPI

EMBOÇO,
PARA RECEBIMENTO DE
CERÂMICA,
EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM.
AF_06/2014

M2

41,01

35,00

1.435,35

11.4

87269

SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

41,01

55,79

2.287,95

5.411,94
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12.0

COBERTURA

12.1

92541

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

12,78

77,52

990,71

12.2

102233

SINAPI

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M2

12.3

94446

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - COR MARFIN

M2

12,78

9,80

125,24

12,78

52,60

672,23

12.4

94219

SINAPI

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M

11,24

30,98

348,22

12.5

248

ORSE

EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA

M

11,90

6,78

80,68
2.217,07

13.0

PAVIMENTAÇÃO

13.1

95241

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016

M2

6,80

29,80

202,64

13.2

87632

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2

6,80

47,88

325,58

13.3

87248

SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

6,80

39,86

271,05

799,27
14.0

ESQUADRIAS

14.1

94560

SINAPI

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM
VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA
E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

0,95

575,47

546,70

14.2

100701

SINAPI

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2

4,54

372,28

1.690,15

14.3

101965

SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020

M

3,90

89,73

349,95

2.586,79
15.0
15.1

PINTURA
4293

ORSE

APLICAÇÃO DE
(COLORIDO)

01

DEMÃO

DE

TEXTURATTO

RÚSTICO

M2

31,11

15,28

475,36
475,36

16.0
16.1

FORRO
96116

SINAPI

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS,
INCLUSIVE
ESTRUTURA
DE
FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P

M2

6,80

529,65
77,89
529,65

17.0

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

17.1

101946

SINAPI

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR
DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND

1,00

122,49

122,49

17.2

101938

SINAPI

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE
EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND

1,00

74,95

74,95

17.3

101876

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND

1,00

55,83

55,83

17.4

93653

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UND

2,00

12,10

24,20

17.5

91844

SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

30,00

6,16

184,80

17.6

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

100,00

4,21

421,00

17.7

91940

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UND

4,00

13,91

55,64

17.8

91996

SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND

2,00

27,71

55,42

17.9

91953

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UND

2,00

23,07

46,14

17.10

97589

SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -

UND

2,00

36,50

73,00
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
1.113,47
18.0

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

18.1

001

COTAÇÃO

CAIXA COMPLETA P/ HIDROMETRO P/ EMBUTIR EM PAREDE
OU MURETA, EM PLASTICO, DIMENSOES INTERNAS DE
(0,38X0,26X0,12)m

UND

1,00

78,84

78,84

18.2

95634

SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UND

1,00

166,69

166,69

18.3

89957

SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

UND

3,00

137,95

413,85

18.4

1678

ORSE

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE
Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

UND

2,00

109,19

218,38

18.5

1683

ORSE

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE
Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)

UND

1,00

117,38

117,38

18.6

88504

SINAPI

CAIXA D´AGUA
ACESSÓRIOS

COM

UND

1,00

758,92

758,92

18.7

98107

SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
AF_12/2020

UND

1,00

270,00

270,00

18.8

97901

SINAPI

CAIXA
ENTERRADA
HIDRÁULICA
RETANGULAR
EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UND

1,00

315,28

315,28

18.9

86888

SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND

1,00

453,33

453,33

18.10

86943

SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND

218,65

218,65

18.11

2104

ORSE

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,40X0,60,
COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA,
TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA.

UND

762,14

762,14

EM

POLIETILENO,

500

LITROS,

1,00

1,00

3.773,46
19.0
19.1

SERVIÇOS FINAIS
99814

SINAPI

LIMPEZA FINAL DA OBRA

M2

6,80

1,65

11,22
11,22

CUSTO DO QUIOSQUE

21.216,77

CUSTO DA PRAÇA + QUIOSQUE

71.420,45

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR (R$)

% ITEM

MÊS 1

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$

1.092,97

1,53%

100,00%

2

MOVIMENTO DE TERRA

R$

1.123,33

1,57%

100%

3

PAVIMENTAÇÃO

R$ 39.681,80

55,56%

30%

R$

MÊS 2

MÊS 3

1.092,97

R$

1.123,33
40%

R$

11.904,54

30%

R$

30%
15.872,72

40%

R$

4

ILUMINAÇÃO EXTERNA

R$

5.342,53

7,48%

5

DIVERSOS

R$

2.301,99

3,22%

100%

6

SERVIÇOS FINAIS

R$

661,06

0,93%

100%

7

QUIOSQUE

R$ 21.216,77

R$

1.602,76

R$

2.137,01

R$
R$
R$

Valores totais

R$ 71.420,45

29,71%

30%

100,00%

11.904,54

30%

40%

1.602,76
2.301,99
661,06

30%

R$

6.365,03

R$

8.486,71

R$

6.365,03

R$

22.088,64

R$

26.496,44

R$

22.835,38

R$

22.088,64

R$

48.585,08

R$

71.420,45
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_________________________
MÁRCIO DIAS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO
_______________________________________
CARLOS ANTONIO PEREIRA MARQUES
ENGENHEIRO CIVIL CREA 44704/BA
RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO

OBSERVAÇÃO: AS PLANTAS E PROJETOS ESTAO EM ANEXO.
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ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS
Prefeitura Municipal de Andorinha - Bahia
At.: A Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Contratos
Convite nº 003/2021
Prezada Senhora,
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Convite nº 003/2021, estamos apresentando proposta de preços para a
contratação de empresa para a prestação de serviços de urbanização de praça e construção de quiosque na
Rua José Carlos Santana, no Bairro Carlos Santana no Município de Andorinha - Bahia, objeto da licitação em
referência.
Declarando expressamente, que:
Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas neste Convite,
bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato anexa ao Edital.
Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta de preços;
Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus Anexos,
comprometendo-nos a proceder à venda dos bens objeto desta licitação;
Temos conhecimento dos locais e das condições da realização do objeto deste edital e seus anexos.
Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos relacionados com os fornecimentos a serem
executados, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, constituindo-se, portanto, na única
remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato;
Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos
preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargosfiscais
Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua entrega;
Declaramos que o prazo de execução será de 03 (três) meses, a contar da data de assinatura do contrato;
Que a empresa encontra-se habilitada para participar do certame e efetuar contratação nos termos da legislação
pertinente.
Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
Qualificação completa do representante da empresa que assinará o futuro contrato e meios de contato: Telefone,
celular, e-mails. Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento
Na realização do objeto licitado (serviços/compras/fornecimento) observaremos rigorosamente as Normas Técnicas
brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Andorinha - Bahia,
assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.
Que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos, previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais,
trabalhistas, tributários, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais
despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto desta licitação.
Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos
preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais
Que está desimpedida de licitar e/ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com personalidade jurídica de direito privado
sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.
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OBRA: URBANIZAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE_RUA JOSÉ CARLOS SANTANA - BAIRRO CARLOS SANTANA NO MUNICÍPIO
DE ANDORINHA - BAHIA
BDI: 22,47%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM

CÓDIGO

FONTE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

PR. UNIT.(R$)
COM BDI

VALOR (R$)

URBANIZAÇÃO DE PRAÇA
1.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

21

ORSE

RETIRADA DE
MOLDADO

1.2

4175

ORSE

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA

M

90,00

M2

400,64

2.1

93358

SINAPI

ESCAVAÇÃO
MANUAL
DE
VALA
COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

M3

10,70

2.2

93382

SINAPI

REATERRO
MANUAL
DE
VALAS
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

M3

10,70

3.1

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO
DE
GUIA
(MEIO-FIO),
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO - TIPO DNER).

M

90,00

3.2

94275

SINAPI

ASSENTAMENTO
DE
GUIA
(MEIO-FIO),
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS
(CANTEIROS, ORLA DE ÁRVORES, PARQUE INFANTIL
- TIPO ECONÔMICO)

M

145,00

3.3

92396

SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X
10 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUSIVE LASTRO DE
AREIA

M2

214,05

3.4

93679

SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2

125,37

3.5

93

ORSE

ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA
TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS
CONFECÇÃO
AREIA DIM.
0,35X0,45X0,23M
MECÂNICA E TRANSPORTE

M3

10,68

4.1

93358

SINAPI

ESCAVAÇÃO
MANUAL
DE
VALA
COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

M3

5,40

4.2

91868

SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

36,00

4.3

91880

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PÇ

6,00

4.4

91905

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PÇ

3,00

4.5

91930

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

4.6

97886

SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

PÇ

2,00

4.7

14164

SINAPI-I

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M,
DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

UND

1,00

4.8

101654

SINAPI

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2020

UND

2,00

MERCADO

LÂMPADA COMPACTA DE LED 30 W, BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

2,00

2.0

GRANÍTICO

OU

PRE-

MOVIMENTO DE TERRA

3.0

COM

PAVIMENTAÇÃO

4.0

4.9

MEIO-FIO

ILUMINAÇÃO EXTERNA

160,00
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5.0
5.1

DIVERSOS
10536

5.2

ORSE

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE
50L, COM SUPORTE (POSTE).

UND

3,00

MERCADO

BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M

UND

3,00

6.0
6.1

SERVIÇOS FINAIS
99814

SINAPI

LIMPEZA FINAL DA OBRA

M2

400,64

QUIOSQUE
7.0

MOVIMENTO DE TERRA

7.1

93358

SINAPI

ESCAVAÇÃO
MANUAL
DE
VALA
COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

M3

1,36

7.2

93382

SINAPI

REATERRO
MANUAL
DE
VALAS
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

COM

M3

1,07

8.1

96620

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS OU RADIERS. AF_08/2017

M3

0,27

8.2

93

ORSE

ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA
TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS
AREIA DIM.
0,35X0,45X0,23M
CONFECÇÃO
MECÂNICA E TRANSPORTE

M3

1,02

8.3

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO
DE
SUPERFÍCIE
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

M2

4,52

9.1

93204

SINAPI

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA
IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

M

11,30

9.2

93187

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M

6,90

87478

SINAPI

M2

36,06

11.1

87878

SINAPI

CHAPISCO
APLICADO
EM
ALVENARIAS
E
ESTRUTURAS
DE
CONCRETO
INTERNAS
E
EXTERNAS,
COM
COLHER
DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2

72,12

11.2

87530

SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. AF_06/2014

M2

31,11

11.3

87536

SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE
10M2, ESPESSURA DE 20MM. AF_06/2014

M2

41,01

11.4

87269

SINAPI

REVESTIMENTO
CERÂMICO
PARA
PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

41,01

12.1

92541

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

12,78

12.2

102233

SINAPI

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO.

M2

12,78

8.0

FUNDAÇÃO

9.0

ESTRUTURA

10.0
10.1

COM

ALVENARIA E VEDAÇÃO

11.0

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
COM
PREPARO
MANUAL.
AF_06/2014

REVESTIMENTOS

12.0

COBERTURA
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AF_01/2021
12.3

94446

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - COR
MARFIN

M2

12,78

12.4

94219

SINAPI

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M

11,24

12.5

248

ORSE

EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA

M

11,90

13.1

95241

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016

M2

6,80

13.2

87632

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
AF_06/2014

M2

6,80

13.3

87248

SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M2. AF_06/2014

M2

6,80

14.1

94560

SINAPI

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E
PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO.
EXCLUSIVE
ALIZAR
E
CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

0,95

14.2

100701

SINAPI

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM
CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2

4,54

14.3

101965

SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L =
15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M

3,90

4293

ORSE

96116

SINAPI

17.1

101946

SINAPI

17.2

101938

17.3

13.0

PAVIMENTAÇÃO

14.0

ESQUADRIAS

15.0
15.1

PINTURA
APLICAÇÃO DE 01
RÚSTICO (COLORIDO)

TEXTURATTO

M2

31,11

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2

6,80

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1
MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND

1,00

SINAPI

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO
DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UND

1,00

101876

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND

1,00

17.4

93653

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

UND

17.5

91844

SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M

30,00

17.6

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

100,00

17.7

91940

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND

4,00

17.8

91996

SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND

2,00

17.9

91953

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),

UND

16.0
16.1

DEMÃO

DE

FORRO

17.0

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10A/250V,

2,00

2,00
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INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
17.10

97589

SINAPI

UND

2,00

18.1

001

COTAÇÃO

CAIXA COMPLETA P/ HIDROMETRO P/ EMBUTIR EM
PAREDE OU MURETA, EM PLASTICO, DIMENSOES
INTERNAS DE (0,38X0,26X0,12)m

UND

1,00

18.2

95634

SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½")
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UND

1,00

18.3

89957

SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO
E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UND

3,00

18.4

1678

ORSE

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA,
MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

UND

18.5

1683

ORSE

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)

UND

1,00

18.6

88504

SINAPI

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM
ACESSÓRIOS

UND

1,00

18.7

98107

SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M,
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UND

1,00

18.8

97901

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

UND

1,00

18.9

86888

SINAPI

VASO
SANITÁRIO
SIFONADO
COM
CAIXA
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTOE
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND

18.10

86943

SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E
ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND

1,00

18.11

2104

ORSE

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM
1,40X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO,
VÁLVULA
CROMADA,
TORNEIRA
CROMADA,
CONCRETADA E ASSENTADA.

UND

1,00

99814

SINAPI

M2

6,80

18.0

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

19.0
19.1

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

2,00

1,00

SERVIÇOS FINAIS
LIMPEZA FINAL DA OBRA

CUSTO DA PRAÇA + QUIOSQUE

Andorinha – Bahia, ____ de ____________ 2021.

RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE
UM
LADO,
O
MUNICÍPIO
DE
ANDORINHA – BAHIA, E, DO OUTRO,
__________________________.
O MUNICÍPIO DE ANDORINHA - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
16.448.870/0001-68, com sede na Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro, CEP: 48.990.000, Andorinha - Bahia, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. xxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade n° xxxxxxxx, inscrito no
CPF sob o nº xxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado, a empresa
__________________________, inscrito no CNPJ sob nº ______________ situada à _______________________,
neste ato representado por _____________________________, doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente Contrato de Prestação de serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo,
constante no Processo Administrativo nº 359/2021 vinculado ao Convite nº 003/2021, regendo-se pela Lei Federal
n° nº 8.666/1993, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes
cláusulas:
1- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de urbanização de praça e construção de quiosque
na Rua José Carlos Santana, no bairro Carlos Santana no município de Andorinha - Bahia, sob o regime de
empreitada por preço global, conforme, planilhas orçamentárias e anexas do edital de Convite nº 003/2021:

1.2. O regime de execução será sob o regime de empreitada por preço global.
1.3. Será permitida a subcontratação de empresas que prestam serviços especializados necessários ao cumprimento do
contrato que serão atestados pela Contratante comprovando, através de declaração formal da subcontratada que se
comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está fornecendo a atestação técnica, desde que seja
autorizado pela Prefeitura Municipal de Andorinha – Bahia.
2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
UNIDADE GESTORA

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

07 – SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

1.018 – CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E
JARDINS

4.4.90.51.00
–
INSTALAÇÕES

OBRAS

FONTE
E

0 – RECURSOS ORDINARIOS
42 – REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS
BANCARIOS – ROYALTIES / FUNDO
ESPECIAL
44 – CESSÃO ONEROSA – RECURSOS
EXCEDENTES DO PRE-SAL

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. O valor do presente contrato é de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3.2. Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento, pela
contratada de suas obrigações.
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3.3. O pagamento à empresa vencedora do certame será efetuado através de Ordem Bancária ou Crédito em Conta
Corrente em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que devidamente atestada a
conclusão de cada etapa do serviço correspondente.
3.4. Quando houver erro de qualquer natureza na emissão do Recibo e/ou da Fatura, o documento será devolvido,
imediatamente, para substituição.
4 - CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTE
4.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do
prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer necessário de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, na
forma dos §§ 1. º e 2.º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.
5 - CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
5.1. A vigência deste contrato será pelo prazo de 03 (três) meses, a partir da data de assinatura, podendo, entretanto,
ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.
6 - CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Além das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a contratada obrigar-se-á:
x

Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT,
utilizando máquinas e equipamentos apropriados;

x

Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução
completa e eficiente das máquinas e equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;

x

Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;

x

Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro
de seus empregados;

x

Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos equipamentos,
materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;

x

Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na
forma da legislação em vigor relativa aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados,
sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferilas à contratante;

x

Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação,
disciplina e demais regulamentos vigentes na contratada, bem como atentar para as regras de cortesia no
local onde serão executados os serviços objeto deste contrato;

x

Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance,
a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo contratante, atendendo prontamente as
observações e exigências que lhe forem solicitadas;

x

Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, inclusive as obrigações sociais e
previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;

x

Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, folha de pagamento de seus empregados, guias de
recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa
ou falta de exibição dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas,
até o cumprimento desta obrigação;
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x

Comunicar ao contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do
presente contrato, provocada por empregados da contratada, inclusive indicando o nome do responsável;

x

Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado
para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho,
demissões, etc., obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias,
sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las
para o contratante;

x

Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários à
execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e
impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;

x

Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a terceiros
por sua culpa ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade na execução dos serviços contratados;

x

Observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas a prestação dos seus serviços;
cumprir rigorosamente as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.

x

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

x

A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do código civil brasileiro.

x

A presença da fiscalização da contratante não diminui a responsabilidade do empreiteiro.

x

O empreiteiro é obrigado a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo, sob pretexto
algum argumentar desconhecimento do local.

x

Somente com prévia autorização da contratante, por escrito e sob a inteira responsabilidade da empreiteira,
será admitida a subempreitada de serviços, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados.
Em hipótese alguma poderá subempreitar toda a obra.

x

A fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços,
cuja mão – de - obra seja classificada de categoria inferior à exigida por esta administração.

x

O empreiteiro é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo mesmo.

x

A guarda e vigilância dos materiais necessários ä obra, assim, como dos serviços executados são de total
responsabilidade do empreiteiro.

x

Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato, projetos
completos, detalhe, especificações, caderno de encargos e normas, obrigatoriamente será executado sob a
responsabilidade do empreiteiro.

x

O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horário de trabalho, um engenheiro ou arquiteto,
registrado no CREA, como responsável geral da obra, auxiliado pôr encarregados gerais, até o recebimento
final da obra pela contratante.

x

Colocação das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionará e fixará placas cujos modelos e
dimensão será fornecida pela contratante.

x

Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá à limpeza total da obra, deixando
todos os aparelhos limpos e em perfeito estado de funcionamento.

x

Manter diário de obras atualizado no canteiro de obras, à disposição da Administração.
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x

Emitir planilhas de medição das tarefas executadas.

x

Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar o mercado, as
ruas, praças e áreas verdes limpos e regularizados.
7 - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante obrigar-se-á:
x

Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

x

Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à contratada;

x

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela contratada, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando,
nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;

x

Notificar por escrito, à contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;

x

Declarar os serviços efetivamente entregues;

x

Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual;

x

Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor especialmente designado, verificando se no
desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os fornecimentos e especificações previstos no
Projeto Básico, na proposta e no contrato, de forma satisfatória, e documentando as ocorrências;

x

Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários todas as informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados;
8 - CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

8.1. O presente contrato será realizado em regime de empreitada por preço global devendo os serviços, objeto deste
contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e
qualificados para as atividades a que se propõem.
9 - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através da equipe de engenharia da
Prefeitura Municipal e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e ainda por pessoa designada com poderes para:
x

Recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste
Contrato;

x

Comunicar à Contratadas quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo
prazos para que as mesmas sejam regularizadas;

x

Notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento das cláusulas sexta e sétima.

9.2. A Supervisão dos serviços do objeto desta licitação ficará a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
9.3. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao
Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados.
9.4. O contrato terá como gestor o Sr. Márcio Dias de Souza, inscrito no CPF sob o nº 015.996.965-41 e como
fiscal o funcionário da Secretaria Municipal de Infraestrutura designado e nomeado para este fim.
9.5. A Fiscalização da execução dos serviços será indicada pela Secretaria requisitante e pela equipe de engenharia
municipal, podendo designar servidor especifico para acompanhamento dos serviços, devendo a contratada submeterse a todas as medidas, processos e procedimentos de Fiscalização adotados.
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9.6. Os atos da Fiscalização, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pelas Secretarias requisitantes ou
por seus prepostos, não eximem a contratada de suas obrigações, no que se refere ao cumprimento do projeto e de
suas especificações, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, bem como aquelas
responsabilidades vinculadas à qualidade dos fornecimentos executados, que deverão obedecer a todas as normas
técnicas pertinentes e àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas
Internacionais equivalentes, quando for o caso.
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES
10.1. A licitante ficará impedida de licitar e de contratar com a administração municipal pelo prazo de 05 (cinco)
anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e contraditório, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, quando:
x
x
x
x
x
x
x

Não celebrar o contrato;
Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Não mantiver a proposta;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal.

10.2. Além desta penalidade a Administração poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da
sua proposta dada como lance, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato dentro dos 05 (cinco) dias
úteis contados da data de sua convocação.
10.3. O 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
Federal nº 8.666/1993.
10.4. Advertência dar-se-á, a critério da Administração, no caso de infrações leves.
10.5. Multas de até:
x

Por atraso na realização dos serviços fica o contratado sujeito a multa diária de 0,5%, sobre o total dos
fornecimentos. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para execução do
objeto.

x

Caso os fornecimentos objeto da licitação, não tenham sido realizados até 10 (dez) dias do prazo estipulado
para entrega, poderá a Administração rescindir o Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa e demais
cominações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993.

10.6. Com fundamento na Lei Federal nº 8.6661993 e suas alterações posteriores ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a Licitante
que:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Negar-se a receber ou não retirar a Nota de Empenho.
Não assinar o Contrato, quando convocado no prazo de validade de sua proposta.
Deixar de entregar a documentação exigida no edital.
Apresentar documentação falsa.
Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão.
Falhar ou fraudar na execução do contrato.
Não mantiver a proposta.
Comportar-se de modo inidôneo.
Fizer declaração falsa.
Cometer fraude fiscal.

10.7. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar aos prestadores de serviços as
seguintes penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato:
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x
x
x
x
x
x
x

Andorinha

Advertência.
Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de
atraso na entrega.
Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Serviços e aquisições, no caso de recusa
injustificada em retirar a Nota de Empenho.
Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Serviços e aquisições, no caso de
inexecução total ou rescisão por culpa do licitante.
Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), ao dia, aplicada sobre o valor da Ordem de Serviços, por
descumprimento de outras obrigações previstas neste Projeto Básico.
A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor das Ordens de Serviços, e poderá
descontada dos pagamentos devidos pela Administração, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou
judicialmente.
As sanções previstas neste Projeto Básico somente serão aplicadas através de regular processo
administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

10.8. Da aplicação das penalidades caberá recurso ou pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato.
10.9. Será aplicada ao CONTRATADO suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração
Municipal.
10.10. Até 01 (um) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.
10.11. Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os
danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras
penalidades.
10.12. As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e os contraditórios
constitucionais, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA.
10.13. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou
serem deduzidas do valor correspondente ao valor dos serviços, após prévio processo administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Administração.
10.14. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado
da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da
Seção V, Capítulo III da Lei Federal nº. 8666/1993.
11.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a
XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993.
11.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 não cabe ao
contratado direito a qualquer indenização.
11.4. O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à Contratada,
direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:
x

A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de
força maior, devidamente comprovado;

x

A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;

x

A Contratada ceder ou transferir o presente Contrato a terceiros, ressalvado o disposto na Cláusula Terceira
deste contrato, no limite da subcontratação ali previsto;
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x

A Contratada requerer e tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou
extrajudicial;

x

A Contratada deixar de atender os serviços, objeto deste Contrato, com rapidez, eficiência e qualidade;
12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COBRANÇA JUDICIAL

12.1. As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos,
sempre que possível.
13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
13.1. A Contratada se obriga a prestar os serviços objeto deste Contrato na conformidade do Convite nº 001/2021 e à
proposta do licitante vencedor, que, com seus anexos, integram este termo, independentemente da transcrição, para
todos os fins e efeitos legais.
14– CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
14.1. O presente Contrato será publicado, no Mural das Dependências Públicas Municipais no prazo máximo de vinte
(20) vinte dias, contados da data de sua assinatura conforme art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993 e em Diário Oficial
Próprio até o quinto dia útil do mês subsequente, conforme Lei Federal nº 12.527/2011.
14.2. Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei Federal nº 8.666/1993 e
suas alterações posteriores, como também, ao Edital de Convite nº 003/2021.
15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
15.1. As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de SENHOR DO BONFIM, 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 igual teor e forma,
na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achadas conforme.

Andorinha - Bahia, XX de XXXXX de 2021.

_______________________________________________
CONTRATANTE
_______________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1º ____________________________________________
2º ____________________________________________
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ANEXO IV - CONVITE Nº 003/2021

........................, inscrito no CNPJ nº ........................ Por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a)................portador (a) da Carteira de Identidade nº.................................... e do CPF nº........................... DECLARA
que:

1.

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação, inclusive os comprobatórios da condição de microempresa
e de empresa de pequeno porte, conforme disposto no Capítulo V, da Lei Complementar nº 123/2006, Lei
Complementar nº 147/2014, se for o caso.

2.

Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

3.

Inexiste superveniência de fato impeditivo de habilitação e de licitar ou contratar com a Administração.

Andorinha - Bahia, _____ de _______ de 2021.

RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V – DECLARAÇÃO, a que se refere a RECOMENDAÇÃO do Ministério Público

Em conformidade com o disposto na RECOMENDAÇÃO do Ministério Público, que estabelece procedimento de
controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de origem mineral em obras e serviços de engenharia
contratados
pelos
MUNICÍPIOS,
EU___________________________________________________________________________________, portador
do RG___________________________ e CPF______________________ legalmente nomeado representante da
empresa
_________________________________________________________________________
CNPJ
_______________________________________________, para o fim de qualificação técnica no procedimento
licitatório, na modalidade de _________________________________ nº ___________, Processo nº
______________, declaro sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da
referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos minerais de procedência legal. Cuja extração e
beneficiamento estejam licenciados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA, bem como com a regularidade perante o Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar
as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V,
da Lei Federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

_______________, ______ de ____________________ de 2021.

________________________________________
Nome e assinatura do representante
CNPJ e Carimbo da Licitante

Fls. 45 de 45
Comissão Permanente de Licitação e Contratos - CPLC
Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro – Andorinha – Bahia
E-mail: licitacao_pma@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VPXWROU2YEC6UGPDNRNONG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
14 de Setembro de 2021
82 - Ano IX - Nº 3380

Andorinha

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
REGÊNCIA LEGAL

LEI FEDERAL Nº 8.666/1993;
LEI FEDERAL Nº 10.520/2002;
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;
LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014;
DECRETO FEDERAL Nº 7.892/2013;
DECRETO MUNICIPAL Nº 039/2021;

ÓRGÃO INTERESSADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;
GABINETE DO PREFEITO;
SERETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE;

MODALIDADE

PREGÃO;

FORMA

PRESENCIAL;

TIPO

SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

382/2021;

TIPO DE LICITAÇÃO

MENOR PREÇO;

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

MENOR PREÇO POR ITEM;

FORMA DE EXECUÇÃO

PARCELADA;

OBJETO

SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA REGISTRO DE PREÇO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE)
MESES PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDORINHA - BAHIA.

LOCAL,
DATA
E
HORÁRIO
DO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS E HABILITAÇÃO.

RUA ANTONIO GALDINO, S/Nº, CENTRO – ANDORINHA – BAHIA;
23 DE SETEMBRO DE 2021;
ÀS 09H00MIN;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE GESTORA

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE

OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA COBRIR AS FUTURAS DESPESAS DECORRENTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SERÃO
ALOCADOS QUANDO DA EMISSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

12 (DOZE) MESES

PATRIMÔNIO INTEGRALIZADO LÍQUIDO
OU
CAPITAL
SOCIAL
MÍNIMO
NECESSÁRIO

NÃO EXIGÍVEL

PREGOEIRA RESPONSAVEL

ALINE DE JESUS MORAIS;
PREGOEIRA MUNICIPAL;
DECRETO Nº 168/2021;

CONTATOS E MAIORES INFORMAÇÕES

DAS 08H00MIN ÀS 12H00MIN;
FONE: 074-3529-1473;
SITE: www.andorinha.ba.gov.br
E-MAIL: licitação_pma@hotmail.com
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1 - OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente licitação a seleção das melhores propostas para registro de preço, pelo
prazo de 12 (doze) meses para eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, bem como, aquisição de peças e acessórios, destinados aos
veículos pertencentes à frota operacional da prefeitura municipal de Andorinha - Bahia, na forma do
termo de referência deste edital.
1.2. Este Procedimento terá como Órgão Gerenciador a Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento.
1.3. Este Procedimento terá como Órgãos Participantes, A Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de
Saúde e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.
1.4. Não serão aceitas adesões posteriores à futura Ata de Registro de Preços.
1.5. Cópia da íntegra deste Edital e dos elementos que o integram, será disponibilizado aos interessados,
gratuitamente no diário oficial do município no endereço eletrônico www.andorinha.ba.gov.br, bem como, no
endereço constante no preâmbulo deste Edital, das 08h00min até as 12h00min dos dias em que houver
expediente. Nos casos em que for solicitado a sua reprodução ocorrerá recolhimento prévio no valor simbólico
de R$ 20,00 (vinte reais), conforme art. 5º, inciso III, da Lei Federal nº 10.520/2002.
1.8. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo e que não possibilite a realização da sessão pública, fica
a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora.
1.9. Os fornecimentos e serviços serão executados de forma parcelada, de acordo a necessidade e após
emissão da ordem de fornecimentos e de serviços, o pagamento ocorrerá depois de verificada à conformidade
com os mesmos.
1.10. As respostas de esclarecimentos, as respostas a pedidos de impugnações, de recursos e demais fases
deste Pregão Presencial serão publicadas no endereço eletrônico www.andorinha.ba.gov.br ficando todos os
interessados em participar deste certame obrigado a acessá-la para obtenção das informações desejadas.
1.11. As consultas e pedidos de esclarecimentos e de impugnação sobre o edital e seus anexos deverão ser
endereçados a Comissão Permanente de Licitações e Contratos situada na Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro,
CEP: 48.990-000, Andorinha – Bahia, ou pelo endereço eletrônico e-mail licitacao_pma@hotmail.com. Os
pedidos e consultas de esclarecimentos, impugnações e recursos que não forem dirigidos à Comissão de
Licitação e Contratos não serão conhecidos, ficando a comissão desobrigada a respondê-los.
1.12. Os fornecimentos e serviços com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecerá às condições constantes na
Minuta da Ata de Registro de Preços conforme ANEXO III e minuta do futuro contrato conforme ANEXO IV
ambos deste Edital.
1.13. 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 do contrato e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as
partes, na forma dos § 1º e § 2º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.
1.14. Caso haja necessidade, por motivos operacionais não previstos, ou para restabelecer o equilíbrio
econômico-financeiro inicial, de acréscimos ou supressão dos quantitativos e/ou dos fornecimentos, deverá
ser obedecido o limite e demais condições pertinentes estabelecidas no art. 65 da Lei Federal nº
8.666/1993, com suas posteriores atualizações.
1.15. A presente licitação poderá ser anulada por ilegalidade ou revogada por conveniência e oportunidade
administrativa, fundada em fato superveniente à instauração do procedimento, nos termos do art. 49, da Lei
Federal nº 8.666/1993, no seu todo ou em parte.
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2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os interessados
credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e que
pertençam ao ramo de atividade pertinente o objeto licitado.
2.2. Não poderá participar da presente licitação as empresas que:
x
x
x
x
x
x

Tenham sofrido decretação de falência ou concordata;
Empresas em consórcio;
Empresas declaradas inidôneas por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta,
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;
Empresas suspensas de licitar ou contratar com órgão ou entidade da Administração Pública direta
ou indireta;
Funcionários Públicos pertencentes ao quadro da Prefeitura Municipal de Andorinha – Bahia;
Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária, imposta pelo município, ou ainda, penalidade
imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei
Federal 8.666/1993.

2.3. Não poderão participar da presente licitação as empresas cujos sócios diretores ou responsáveis técnicos
sejam servidores ou dirigentes da Prefeitura Municipal de Andorinha – Bahia.
2.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro sob pena de
nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em lei.
2.5. Somente serão admitidas a participar da licitação, as empresas que apresentarem em seus Contratos
Sociais ou Requerimento de Empresário Individual ou outro documento equivalente o ramo do objeto licitado,
com loja e/ou sede em pleno funcionamento, sujeitas a diligencia de vistoria por parte da
Administração.
2.6. Não serão aceitos “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente
Edital e seus anexos.
2.7. É vedada a subcontratação total do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
2.8. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de
qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção de 06 meses a 02 (dois) anos, e
multa, nos termos do art. 93 da Lei Federal nº 8666/1993.
2.9. A participação nesta licitação significa:
a)

Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital e conhecem e concordam
plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos;
b) Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a
regulam;
c) Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma presencial;
d) Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens,
das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de
elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais documentos
anexos.

2.10. O representante da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da
fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao
direito de interposição de recursos, enfim, de se manifestar durante a sessão de abertura dos envelopes de
“Proposta de Preços” ou “Documentos de habilitação” relativos a este Pregão. Somente será aproveitada a
sua proposta escrita e documentos de habilitação.
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2.11. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante.
2.12. A ausência do representante da licitante, em qualquer momento da sessão, será considerada como
ausência de lances e gerando a preclusão do recurso.
2.13. 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 nº 01) e os Documentos de
Habilitação (Envelope nº 02) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua
parte externa os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 382/2021
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 382/2021
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA

2.14. A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará a inabilitação ou desclassificação da licitante.
2.15. Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste Pregão Presencial na mesma data de
abertura dos envelopes, e em face de decisão do pregoeiro, poderá ser determinada à continuidade das
atividades em dia(s) subsequente(s).
3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1. O credenciamento deverá ser feito pelas empresas interessadas, com a apresentação dos documentos,
descritos abaixo, que poderão ser apresentados em original, ou fotocópias autenticadas em cartório ou
fotocópias simples para serem autenticadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio:
x

Carta de Credenciamento ou Procuração por Instrumento Público ou Particular com firma
reconhecida sugerimos preferencialmente utilizar o conteúdo constante do modelo do ANEXO V;

x

Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
constantes do Edital, sugerimos preferencialmente utilizar o conteúdo constante do modelo do
ANEXO VI;

x

Documento de identificação ou equivalente do proponente com foto;

x

Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de Empresário e alterações e consolidação quando
couber;

x

Documento de identificação ou equivalente do(s) Sócio(s) com foto;

x

Para utilização do benefício previsto na a Lei Complementar nº 123/2006 e a Lei Complementar nº
147/2014 os interessados deverão comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte sob pena de decaimento da aplicação dos benefícios previstos na Lei, podendo ser comprovada
através de Declaração de condição de ME – Microempresa ou EPP – Empresa de pequeno porte ou
Declaração de MEI – Microempreendedor Individual, de cópia do pedido de enquadramento de EPP
ou ME devidamente registrado em órgão competente ou com a certidão simplificada da Junta
Comercial, sugerimos preferencialmente utilizar o conteúdo constante do modelo do ANEXO IX.

3.2. A documentação do subitem referente ao credenciamento deverá ser apresentada em separado ao
Envelope nº 01 - Proposta de Preços e Envelope n° 02 – Habilitação.

Fls. 4 de 61
Comissão Permanente de Licitação e Contratos - CPLC
Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro – Andorinha – Bahia
E-mail: licitacao_pma@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VPXWROU2YEC6UGPDNRNONG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
14 de Setembro de 2021
86 - Ano IX - Nº 3380

Andorinha

3.3. Uma vez entregue e finalizado todas as credenciais, não será permitida a participação de empresas
retardatárias, salvo se, com isso, os presentes concordarem expressamente e em unanimidade, devendo essa
circunstância ficar consignada na Ata da Sessão.
3.4. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a
responder por sua representada, devendo, ainda no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
3.5. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular,
podendo usar o modelo de Carta de Credenciamento (ANEXO V) deste edital, com firma reconhecida,
atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente, juntamente com cópia do estatuto ou contrato social da empresa,
autenticados ou com o original em mãos para ser autenticado pela equipe de apoio. Em sendo sócio,
proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato
Social autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
3.6. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro os envelopes da proposta
de preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
3.7. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
4 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
4.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº. 10.520/2002, da
Lei Federal nº. 8.666/1993, da Lei Complementar nº 126/2006, da Lei complementar nº 147/2014, do Decreto
Municipal nº 130/2021, do Decreto Municipal nº 039/2021 e do Decreto Federal nº 7.892/2013.
4.2. Para o julgamento das propostas de Preços e Habilitação, o Pregoeiro poderá utilizar-se de
assessoramento técnico ou jurídico, através de consultas em tempo real, podendo solicitar parecer técnico que
integrará o processo.
5 - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
5.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo
representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, endereçada ao
Pregoeiro, organizada de forma que facilite sua verificação.
5.2. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com as
exigências constantes deste Edital e Termo de Referência, não se admitindo propostas alternativas, sugerimos
adotar o modelo do ANEXO II.
5.3. Apresentar o preço unitário e total da proposta, descrito no Anexo I deste edital, expressos em R$ (reais),
com apenas duas casas decimais. Caso o resultado final (preços x quantidade) resulte em dízima, o licitante
deverá apresentar uma nova proposta, no prazo não superior a 02 (dois) dias úteis, que resulte em apenas
duas casas decimais, cujo valor deverá ser inferior ao inicialmente proposto.
5.4. Proposta que apresente preço unitário simbólicos, irrisório, somente será classificada, a critério do
Pregoeiro, desde que esta não prejudique as demais propostas. São considerados simbólicos ou irrisórios, os
preços ofertados cujos valores estejam inferiores ao custo de sua produção.
5.5. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de:
x
x
x

Soma e/ou multiplicação;
Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à
reunião de abertura dos envelopes de “propostas de preços” com poderes para esse fim; e
A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos
documentos apresentados dentro do envelope de “documentos para habilitação”.
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5.6. Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou
indiretos, se houver incidência, e quaisquer outras despesas necessárias para a execução do fornecimento,
objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, contribuições sociais, fiscais, para-fiscais, fretes, seguros e
demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto
licitado.
5.7. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição
de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas.
5.8. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da apresentação da proposta.
5.9. Somente serão consideradas para efeito de classificação das propostas, as que estiverem com preços
cotados de cada item com o somatório total dos itens, ou seja, caso a Licitante deixe de cotar qualquer um dos
itens ficará alijada de participar da etapa de lances verbais com itens não cotados, (quando for o caso).
5.10. O prazo de execução do objeto desta licitação será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura
da Ata do Registro de Preços.
5.11. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s) e especificações detalhadas do (s) objeto(s) ofertado(s)
deverá (ao) ser reformulada(s) e apresentada(s) na proposta comercial, com preços atualizados em
conformidade com os lances eventualmente ofertados, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após encerramento da
sessão.
5.12. A responsabilidade quanto aos fornecimentos é exclusivamente do licitante, que deverá certificar-se se o
mesmo atende as exigências do instrumento convocatório sob pena de, em caso negativo, sofrer as sanções
previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993.
5.13. Os fornecimentos e os serviços terão o gerenciamento, supervisão e fiscalização da Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, através do Sr. Calos André Guimarães de Araújo, inscrito no CPF sob o nº
731.282.015-87, denominado gestor do contrato, e como fiscal dos futuros contratos funcionários designados
e nomeados para este fim ou o Chefe de Transportes Municipal.
5.14. Caso o(s) item(s), ofertados pela(s) empresa(s) vencedora(s) de menor preço não seja(m) compatível
(is) com o objeto da licitação, será (ão) convocada(s) a(s) empresa(s) subsequente(s), na ordem de
classificação, para os fornecimentos considerados inadequados, seguindo-se o mesmo procedimento, sem
prejuízo das sanções legais pertinentes ao licitante desclassificado por incompatibilidade do produto ofertado
com as especificações do edital.
6 - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
6.1. Os documentos exigidos no ENVELOPE "B" - HABILITAÇÃO são os exigidos nos arts. 27 ao 31 da Lei
Federal nº 8.666/1993 e deverão ser apresentadas em original, ou fotocópias autenticadas em cartório ou
fotocópias simples para serem autenticadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio, organizados de forma que
facilite sua verificação.
6.2. Na habilitação jurídica exigir-se-á dos interessados:
x

Documento com foto, podendo ser Cédula de Identidade ou documento equivalente dos sócios e
representantes legais da empresa;

x

Registro Comercial e alterações no caso de empresa individual;

x

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações quando for o caso,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

x

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
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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;

6.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
x

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ).

x

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

x

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

x

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

x

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar
da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 30 (trinta) dias entre a data de sua expedição e a
data para entrega dos envelopes.
6.4. A Qualificação Econômica Financeira exigir-se-á dos interessados:
a)

Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo Cartório de
Distribuição da comarca sede da pessoa jurídica, com data de emissão até 30 (trinta) dias anteriores
à data de realização desta licitação, válida para as demais certidões cartoriais;

b) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício exigível em Lei último exercício,
devidamente registrado ou publicado, que comprovem a boa situação financeira do licitante. O
licitante, conforme o caso apresentará publicação do Balanço ou cópias reprográficas das páginas do
Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a DER com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da sede do licitante ou no
Cartório do Registro de Títulos e Documentos, todos, assinados pelo Contador e Dirigente/Sócio
qualificados, vedados à substituição por Balancetes ou Balanço provisório, acompanhado de Certidão
de Quitação do Conselho Regional de Contabilidade, conforme Resolução nº 871, de 23/03/2000, do
CFC, comprovando que o profissional esta regular perante o órgão fiscalizador.
6.5. Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a)

Comprovação de aptidão do desempenho de atividade com a apresentação de atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprove a aptidão da licitante para os
fornecimentos pertinentes e compatíveis ou similares, com o objeto da licitação, ou que cumpriu, ou
vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório contratos anteriormente mantidos com os
emitentes dos atestados, este atestado deverá ser em papel timbrado da entidade emitente do
atestado.

6.6. Documentação Complementar:
a)

A licitante deverá apresentar declaração expressa de que não estar impedida de licitar ou contratar
com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do
poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas, conforme modelo do ANEXO VII.

b) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de
cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme ANEXO VIII.
Fls. 7 de 61
Comissão Permanente de Licitação e Contratos - CPLC
Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro – Andorinha – Bahia
E-mail: licitacao_pma@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VPXWROU2YEC6UGPDNRNONG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Andorinha

Terça-feira
14 de Setembro de 2021
89 - Ano IX - Nº 3380

6.7. A apresentação de declaração falsa pelo licitante acarretará a aplicação da penalidade prevista na Lei
Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/1993.
6.8. Os participantes que apresentarem o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, emitido pela
Comissão Municipal de Registro Cadastral de Fornecedores e Prestadores de Serviços, nomeada através
do Decreto nº 109/2021 estão desobrigadas de apresentar os documentos indicados abaixo, condicionada à
verificação de validade dos documentos para a data da sessão:
x
x
x
x
x
x

Cartão do CNPJ atualizado;
Contrato Social, e alterações se houver;
Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal;
Certidão de Dívida Ativa com a União;
Certidão de Regularidade Trabalhista;
Certidão de Regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e Certidão de Regularidade com o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

6.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame licitatório,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e
tributária, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado à microempresa e
empresa de pequeno porte que comprovar a sua condição para o caso, e, que for declarado o vencedor do
certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, visando a sua habilitação no certame.
6.11. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/1993, e suas
alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6.12. A licitante deverá apresentar e seguir todos os anexos deste edital (excluindo-se a minuta de contrato),
em cada fase do procedimento, conforme estabelecido, sendo que, o não cumprimento acarretará inabilitação
da licitante, salvo a possibilidade de aproveitamento dos atos do licitante. Constatado o atendimento às
exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
7- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM.
7.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das
propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo edital.
7.3. Havendo necessidade, o Pregoeiro poderá suspender a sessão para julgamento das Propostas, publicando
o aviso de resultado do julgamento das propostas em diário próprio do município, com a data de reabertura do
certame.
7.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital;
7.5. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores sucessivos
e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou na impossibilidade de obter-se
pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as melhores propostas subsequentes a de
menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da
sessão pública de lances verbais.
7.6. O Pregoeiro durante a etapa de lances verbais poderá e deverá interferir desclassificando lances ofertados
que considere com preços inexequíveis e irrisórios.
7.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as propostas em
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
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7.8. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita devendo o Pregoeiro negociar, visando obter
preço melhor.
7.9. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas de preços forem desclassificadas, a
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas.
8 – ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
8.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação, convocando os proponentes para
apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos
demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
8.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor inicialmente
proposto pelo licitante de menor preço, podendo o Pregoeiro flexibilizar este limite, mediante o desenrolar da
etapa de lances verbais, conforme a verificação de vantagem e economicidade nos lances a serem ofertados.
8.3. O Pregoeiro poderá estipular o limite de tempo máximo para que os licitantes verbalizem os seus lances,
observando que, estes representantes poderão realizar consultas telefônicas, dentro do tempo estipulado,
visando negociar com seus pares a diminuição do valor do lance a ser oferecido.
8.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.
8.5. Ordenamento das empresas por preço após o encerramento dos lances.
8.6. Como critério de desempate será dado preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte.
8.7. Entende-se por empate, aquelas situações em que a proposta apresentada pela microempresa e empresa
de pequeno porte tenha sido até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
8.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar
nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances sob pena de preclusão,
e sendo apresentada proposta inferior ao do menor preço até então apresentado, será a microempresa ou
empresa de pequeno porte considerada vencedora do certame.
8.9. Para efeito do disposto ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
x

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;

x

Não ocorrendo contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese deste edital, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

x

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no limite de 5%, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

x

Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

x

O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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8.10. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço e o valor estimado para a contratação.
8.11. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
8.12. Sendo aceitável a oferta, será verificada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o atendimento das condições
de habilitação deste licitante, com base na documentação apresentada.
8.13. Constatado o atendimento pleno às exigências do edital, será declarado o proponente vencedor, sendolhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior homologação do resultado pela
Autoridade Superior.
8.14. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o Pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a
todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital
com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.
8.15. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital e/ou
consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados aqueles
incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato.
8.16. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao
final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio, licitantes e demais presentes.
8.17. 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.
8.18. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vier 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.
9 - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
9.1. Qualquer pessoa que se julgar prejudicada quanto ao Edital poderá impugná-lo em até 02 (dois) dias úteis
antes da data fixada para recebimento das propostas e Habilitação.
9.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame, desde
que, está prejudique a elaboração da proposta de preços.
9.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias caso tenham interesse, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
9.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do Pregoeiro importará
a decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do objeto da licitação ao licitante
vencedor.
9.6. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o
recurso.
9.7. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.8. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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10 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver
recurso.
10.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada
depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro ou, quando houver recurso, pela
própria autoridade competente.
11 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de 05 (cinco) dias,
contados da data da convocação, proceder à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, depois de
cumpridos os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso de fornecer, nas condições estabelecidas.
11.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo (s) licitante (s) vencedor (s), durante o
seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
11.3. Na Ata de Registro de Preços estão definidos os critérios para atualização dos preços registrados e as
penalidades em caso de inexecução total ou parcial da mesma ou da ordem de fornecimento (nota de
empenho).
11.4. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal, diretor, sócio da empresa ou
procurador devidamente acompanhado, respectivamente, do contrato social ou procuração, e cédula de
identidade para ambas as hipóteses.
11.5. Os fornecedores e Prestadores de serviços incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a
cumprir condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
11.6. A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador adquirir os fornecedores, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
11.7. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os
itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do (s) item (ns), as
respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
11.8. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com
preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual
referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei
Federal nº 8.666, de 1993;
11.9. A Ata de Registro de Preços, a ser assinada com a(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação encontra-se
anexa ao processo, fazendo parte integrante do mesmo conforme descrito no ANEXO III.
12 – FORMALIZAÇÃO DO CADASTRO RESERVA
12.1. No caso da licitante vencedora não atender a convocação ou se recusar a assinar a Ata de Registro de
Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá o Órgão Gerenciador
convocar as licitantes remanescentes respeitadas à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
12.2. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento providenciará a assinatura da Ata de Registro
de Preços e encaminhará cópias aos setores fiscalizadores e participantes, quando houver.
12.3. Serão registrados na Ata de Registro de Preços, nesta ordem:
x

Os preços e quantitativos da Licitante mais bem classificada durante a etapa competitiva; e
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Os preços e quantitativos das Licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens ou serviços em
valor igual ao da Licitante mais bem classificada.

12.4. Caso haja mais de uma Licitante na situação de que trata o subitem anterior, estas serão classificadas
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
12.5. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro reserva, no caso de
exclusão da primeira colocada, nas hipóteses previstas neste Edital.
13 – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Os fornecimentos e os serviços terão o gerenciamento, supervisão e fiscalização da Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, através do Sr. Calos André Guimarães de Araújo, inscrito no CPF sob o nº
731.282.015-87, denominado gestor do contrato, e como fiscal dos futuros contratos funcionários designados
e nomeados para este fim, ou o Chefe de Transportes Municipal.
13.2. Competirá ao Contratante, proceder ao acompanhamento da execução do contrato, bem assim receber o
objeto, competindo ao servidor ou comissão designados, primordialmente:
a)

Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

b) Transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução,
quando for o caso;
c)

Dar imediata ciência os seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual;

d) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
e)

Promover a verificação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;

f)

Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;

g)

Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato.
14 - DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

14.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de
assinatura e publicação da respectiva Ata, conforme planejamento dentro do exercício financeiro da Secretaria
Municipal de Planejamento e Administração.
14.2. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:
14.2.1. A pedido, quando:
x

Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;

x

O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

14.2.2. Por iniciativa da Administração Pública, quando:
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x

Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

x

Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;

x

Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;

x

Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

x

Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Notas de Empenho ou as
Ordens de fornecimentos da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

x

Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas
na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

x

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o cancelamento
da Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

14.3. O cancelamento do registro de preços ocorrerá também nas hipóteses e condições estabelecidas no
Decreto Municipal nº 039/2021.
15 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1. Os pagamentos serão efetuados a cada fornecimento realizado, no valor correspondente as Ordens de
fornecimentos comprovadamente atendidas.
15.2. Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, a administração efetuará o pagamento
das faturas até o décimo dia útil da apresentação das mesmas na Tesouraria Municipal.
15.3. Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente realizados.
15.4. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 10 (dez) dias úteis do recebimento da respectiva
solicitação, desde que a mesma seja atestada pelo setor competente da Prefeitura. Em todas as situações de
pagamento, o mesmo será efetuado com a apresentação das certidões negativas de débito a seguir: FGTS, CND
Municipal, CND Estadual, CND Trabalhista e CND Conjunta.
15.5. O pagamento indicado no item anterior somente será liberado mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura à Prefeitura Municipal de Andorinha - Bahia.
15.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte,
a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a contratada tome as providências necessárias à
sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em
questão, corrigido e atestado.
16 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços,
serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
17 - DOS EMPENHOS
17.1. O compromisso dos fornecimentos estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho/ordem
de fornecimentos, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços.
17.2. A emissão do(s) empenho(s) será (ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer à unidade
requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.
17.3. Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao
registro de preços, o tipo e a quantidade do material e equipamento solicitado, valor (es), local (ais) e prazo de
entrega (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços).
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18 – DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
18.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a administração promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do
art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.
18.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
a Administração convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
18.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e
definidos o novo preço a ser pactuada pela Administração, a Licitante Vencedora registrada será convocado
pela Administração para alteração do preço da Ata de Registro de Preços, mediante aditamento.
18.4. Os Fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
18.5. A ordem de classificação dos Fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
18.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o Fornecedor não puder cumprir
o compromisso, a Administração poderá:
x

Liberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da Ordem de
fornecimentos e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

x

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

18.7. Não havendo êxito nas negociações, a Administração revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
19 - DA FISCALIZAÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO
19.1. A forma de execução do objeto será de forma parcelada e iniciará mediante ordem de fornecimentos e
especificações do Termo de Referência.
19.2. Os fornecimentos e os serviços terão o gerenciamento, supervisão e fiscalização da Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, através do Sr. Calos André Guimarães de Araújo, inscrito no CPF sob o nº
731.282.015-87, denominado gestor do contrato, e como fiscal dos futuros contratos funcionários designados
e nomeados para este fim, ou o Chefe de Transportes Municipal.
19.3. O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou servidor encarregado para
este fim, até a verificação da conformidade dos fornecimentos com as especificações no prazo de até 03 (três)
dias úteis, quando será emitido o termo de recebimento definitivo, quando for o caso.
19.4. Por ocasião dos fornecimentos, caso seja detectado que os mesmos não atendem às especificações
técnicas do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a
Licitante a providenciar a substituição dos itens não aceitos no prazo máximo de 02 (dois) dias.
20 - CONTRATAÇÃO
20.1. Após emissão de ordens de fornecimentos e efetivação dos itens fornecidos e/ou adquiridos serão
confeccionados contratos administrativos, oriundos das respectivas atas de registro de preços.
20.2. O Termo de Contrato de prestação de fornecimentos poderá ser substituído pelas Notas de Empenhos ou
pelas Ordens de fornecimentos na forma do § 4º, inciso II do artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/1993,
observando as disposições do Termo de Referência.
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20.3. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado
para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de sua convocação, aceitar a Ordem de fornecimento e
apresentar o Contrato de Adesão relativo aos fornecimentos a serem fornecidos.
21 – SANÇÕES E PENALIDADES
21.1. A licitante ficará impedida de licitar e de contratar com a administração municipal pelo prazo de 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e contraditório, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, quando:
x
x
x
x
x
x
x

Não celebrar o contrato;
Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Não mantiver a proposta;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal.

21.2. Além desta penalidade a Administração poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor
total da sua proposta dada como lance, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato dentro dos
05 (cinco) dias úteis contados da data de sua convocação.
21.3. O 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 Federal nº 8.666/1993.
21.4. Advertência dar-se-á, a critério da Administração, no caso de infrações leves.
21.5. Multas de até:
x

Por atraso na realização dos fornecimentos fica o contratado sujeito a multa diária de 0,5%, sobre o
total dos fornecimentos. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido
para execução do objeto.

x

Caso os fornecimentos objeto da licitação, não tenham sido realizados até 10 (dez) dias do prazo
estipulado para entrega, poderá a Administração rescindir o Contrato, sem prejuízo da cobrança de
multa e demais cominações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993.

21.6. Com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a
Licitante que:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Negar-se a receber ou não retirar a Nota de Empenho.
Não assinar o Contrato, quando convocado no prazo de validade de sua proposta.
Deixar de entregar a documentação exigida no edital.
Apresentar documentação falsa.
Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão.
Falhar ou fraudar na execução do contrato.
Não mantiver a proposta.
Comportar-se de modo inidôneo.
Fizer declaração falsa.
Cometer fraude fiscal.

21.7. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar ao fornecedor as seguintes
penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato:
x

Advertência.
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x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso
de atraso na entrega.

x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimentos e aquisições, no
caso de recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho.

x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimentos e aquisições, no
caso de inexecução total ou rescisão por culpa do licitante.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), ao dia, aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimento,
por descumprimento de outras obrigações previstas neste Termo de Referência.

x

A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor das Ordens de
Fornecimentos, e poderá descontada dos pagamentos devidos pela Administração, ou cobrada
diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.

x

As sanções previstas neste edital somente serão aplicadas através de regular processo
administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

21.8. Da aplicação das penalidades caberá recurso ou pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da intimação do ato.
21.9. Será aplicada ao CONTRATADO suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Administração Municipal.
21.10. Até 01 (um) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.
21.11. Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações
enquanto não ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes
assumida, sem prejuízo de outras penalidades.
21.12. As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório constitucionais, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA.
21.13. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor dos fornecimentos, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da
Administração.
21.14. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
22 - RESCISÃO
22.1. A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
previstas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiaria no que couber pela Lei Federal nº 8.666/1993
22.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993.
22.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, não
cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
23 - REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
23.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei Federal nº 8.666/1993, no
seu todo ou em parte.
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23.2. O MUNICÍPIO se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público decorrente
de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a decisão. Deverá, por
outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer escrito e devidamente
fundamentado.
23.3. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da presente
licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao licitante/contratado.
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
24.2. Os encargos de natureza tributária, social e para-fiscal são de exclusiva responsabilidade da empresa a
ser contratada.
24.3. É facultada ao Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não
implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.
24.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares
em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo
responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase
da licitação.
24.5. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro
da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
24.6. 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, quer direta ou indiretamente.
24.7. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração 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.
24.8. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das disposições
legais em vigor, aplicáveis ao assunto. À administração se reservam prerrogativas de reexame da matéria, a
seu critério, desde que tal se justifique ou recomende.
24.9. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
24.10. Não será permitida a subcontratação dos serviços, nos termos do art. 72 e 78, Inciso VI, da Lei Federal
8.666/1993;
24.11. 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.
24.12. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
24.13. 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.
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24.14. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não haja comprometimento do interesse público, a finalidade e a segurança
do contrato a ser firmado;
24.15. Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de
suas propostas.
24.16. Este Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento de
contrato, bem como o que nele estiver transcrito, em relação ao valor proposto, havendo divergência entre o
valor numérico e o valor por extenso, prevalecerá o valor por extenso.
24.17. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão o direito à contratação.
24.18. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso a Prefeitura Municipal de Andorinha tiver
conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta
licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa;
24.19. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor,
considerando as disposições das Leis Estaduais nºs 9.433/2005 e 9.658/2005 e das Leis Federais nºs
10.520/2002 e 8.666/1993, no que for pertinente.
24.20. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
Jacobina, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
24.21. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente
completo e acompanhado dos seguintes anexos:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III - Minuta da Ata de registro de Preços;
Anexo IV – Minuta do Contrato
Anexo V - Modelo de Credencial;
Anexo VI - Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de
Habilitação;
Anexo VII - Modelo de declaração expressa de que não estar impedida de licitar ou contratar
com Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
Anexo VIII - Modelo de Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal;
Anexo IX - Modelo de Declaração de condição de ME ou EPP;
ATENÇÃO

A Prefeitura Municipal de Andorinha vem adotando todas às medidas necessárias ao combate ao COVID-19,
ofertando a todos, uma série de mecanismos de atuação conjuntas, garantido medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.
Nesse seguimento, a Prefeitura Municipal de Andorinha, emitiu o Decreto nº 180/2021 de 19 de agosto de
2021, dispondo sobre as medidas preventivas e de segurança para realização dos procedimentos
licitatórios, enquanto situação de emergência, devido a Pandemia de COVID-19 no Município
Andorinha - BA e dá outras Providências.
As disposições contidas no Decreto nº 180/2021, e transcritas neste edital, elenca de forma exaustiva todos
os procedimentos que serão adotados, permitindo que a Prefeitura Municipal de Andorinha – Ba realize seus
procedimentos licitatórios, garantindo aos participantes, aos Membros da Comissão Permanente Licitação e
Contratos, ao Pregoeiro e Equipe de apoio a segurança e proteção necessária a saúde.
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Devido a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial
de Saúde – OMS – em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19), bem como a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, por meio da
Portaria nº 188/GM/MF, de 3 de fevereiro de 2020, nos termos do Decreto Federal nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011, além dos Decretos Estaduais da Bahia, que estabelece medidas de emergência no âmbito
estadual e o Decreto Municipal nº 180/2021, de 19 de agosto de 2021 que Dispõe sobre as medidas
preventivas e de segurança para realização dos procedimentos licitatórios, enquanto situação de
emergência, devido a Pandemia de COVID-19 no Município Andorinha - BA e dá outras Providências,
além de seguirem as Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e alterações posteriores para as respectivas leis,
ocorrerão com as seguintes recomendações abaixo discriminadas:
¾

Fica determinada as medidas preventivas e de segurança para realização dos procedimentos
licitatórios presenciais realizados pela Prefeitura do Município de Andorinha, através da Pregoeira e
Equipe de apoio designados pelo Decreto nº 168 de 02 de agosto de 2021, publicado no Diário Oficial
dos Municípios em 02 de agosto de 2021 – Edição 3311, e pela Comissão Permanente de Licitação
designados pelo Decreto nº 169, de 02 de agosto de 2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios
em 02 de agosto de 2021 – Edição 3315, enquanto perdurarem as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública para combate ao novo Coronavirus – COVID-19.

¾

As medidas preventivas e de segurança a serem adotadas, visam garantir a saúde dos Munícipes, dos
membros componentes Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de apoio, bem como
dos licitantes participantes dos procedimentos licitatórios;

¾

As Sessões Públicas de Licitação, além de seguirem as Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e
alterações posteriores para as respectivas leis, ocorrerão respeitando as determinações constantes
no Decreto Municipal que trata das medidas de combate à pandemia da COVID-19, bem como as
seguintes recomendações abaixo discriminadas:
I - As Sessões Públicas serão realizadas na sala de licitações situada no prédio da Prefeitura Municipal
de Andorinha, podendo, caso tenha a participação de mais de 05 (cinco) licitantes, ser realizada na
Escola Municipal Noêmia Vitor, ou ainda, em qualquer Prédio Público desta Municipalidade,
conforme previsão editalícia, por deterem de amplo espaço garantindo distanciamento entre os
presentes.
II - Caso seja necessária a mudança de local em que será realizada a sessão de licitação, a Comissão
Permanente de Licitação disponibilizará 01 (um) membro encarregado de promover a comunicação
com os licitantes que porventura se dirigirem ao local inicialmente estabelecido;
III - Antes da entrada no local do Certame, um membro da Administração Municipal realizará a
aferição da temperatura de todas as pessoas que adentrarem ao local onde será realizada a sessão de
licitação;
IV - Somente será permitida a entrada de pessoas na sala de licitação que estejam usando máscara,
podendo a Prefeitura Municipal de Andorinha disponibilizar máscaras descartáveis, para acesso das
pessoas que não as estejam utilizando;
V - A Prefeitura Municipal de Andorinha disponibilizará álcool gel para higienização das mãos nas
sessões de licitação;
VI - A Comissão Permanente de Licitação, o Pregoeiro e Equipe de Apoio adotarão todas as medidas
objetivando manter o distanciamento mínimo de 02 (dois) metros entre as pessoas presentes no local
de licitação;
VII - Se algum Servidor da Prefeitura Municipal de Andorinha, membro componente dos Decretos
citados no Art. 1º deste Decreto apresentar sintomas característicos da COVID-19, não poderá
participar da Sessão Pública do Certame;
VIII - Se algum cidadão, seja visitante ou representante de empresa participante do certame,
apresentar sintomas característicos da COVID-19, a Comissão Permanente de Licitação, o Pregoeiro e
Equipe de Apoio poderão recolher os documentos apresentados para análise interna e o resultado
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desta ou seu julgamento serão divulgados por meio da publicação da ata da sessão de licitação no
Diário Eletrônico do Município, a partir de quando os interessados poderão se manifestar, conforme
disposto no Art. 109 da Lei 8.666/1993 e na Lei 10.520/2002;
IX - As solicitações de Certificados de Registro Cadastral serão solicitados e enviados, se atendidos os
requisitos Editalícios, por e-mail, através do endereço eletrônico: licitacao_pma@hotmail.com;
X - Poderão ser realizadas autenticação de documentos nas Sessões Públicas de Licitações, desde
quando respeitado os ditames da Lei Federal nº 13.726, de 10 de outubro de 2018;
XI - As Sessões Públicas de Licitação poderão ser registradas através de registro fotográfico e
filmagens, fazendo parte integrante do Processo Administrativo;
XII - Caso seja necessário, serão recepcionados documentos exigidos para participação nos certames
licitatórios por meio dos Correios, com aviso de recebimento, ou outra modalidade de entrega,
inclusive protocolado fisicamente na COPEL, de segunda à sexta-feira, de 08h00min às 12h00min, na
sede da Prefeitura, situada na Rua Antônio Galdino, s/nº – Centro – CEP 48.990-000 – Andorinha –
Ba, desde que respeitadas as exigências editalícias;
XIII - Para a verificação da tempestividade da entrega dos documentos para participação dos
certames licitatórios, será considerada a data e hora da entrega pelos correios ou pelo recebimento
do setor de Protocolo;
XIV- Caso necessário, a Comissão Permanente de Licitação e o Pregoeiro e Equipe de Apoio, poderão
adotar outras medidas de segurança e prevenção à saúde de todos os participantes dos
procedimentos licitatórios a serem realizados pela Prefeitura Municipal de Andorinha – BA.

Para acesso na íntegra do Decreto Municipal nº 180/2021 de 19 de agosto de 2021, consultar diário oficial do
município, endereço eletrônico: www.andorinha.ba.gov.br

Andorinha - Bahia, 02 de setembro de 2021.
___________________________
Aline de Jesus Morais
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Contratos
Decreto nº 169/2021
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
DO OBJETO
Seleção das melhores propostas para registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual
contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como,
aquisição de peças e acessórios, destinados aos veículos pertencentes à frota operacional da prefeitura
municipal de Andorinha – Bahia.
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota municipal compreendem a troca de
óleo, mecânica, elétrica e lanternagem em geral, funilaria, vidraçaria, capotaria, pintura, com fornecimento de
peças genuínas, originais e/ou similares e de materiais necessários ao perfeito funcionamento.
DA JUSTIFICATIVA
A presente solicitação tem como objetivo suprir as necessidades da supracitada secretaria no que diz respeito
à aquisição de peças e manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados, como também de
maquinas pesadas. Tendo em vista que a frota oficial de veículos automotivos deve está em perfeitas condições
de uso e em bom estado de conservação, à disposição do serviço a qualquer tempo que forem demandados e,
no caso de situações emergenciais, pronta para receber o atendimento e assistência devidos, o que é
primordial para o seu funcionamento. Além disso torna-se necessária visando à segurança dos usuários dos
respectivos veículos no uso de suas atribuições e trabalhos desenvolvidos.
Informamos, que após planejamento e consulta ao Setor de Licitação e Contratos, nos foi orientado que por se
tratar de objeto caracterizado como bens e serviços comuns, será adotada a modalidade Pregão, conforme Lei
nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e na forma presencial, primeiro que pelo fato do objeto a ser licitado, visa a
aquisição de peças para os veículos da frota municipal, bem como, os serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos citados veículos, onde busca atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais em
prover por melhores condições de conservação e segurança, no uso das suas respectivas atribuições, face aos
regimentos dos atos processuais com vistas a permitir o desenvolvimento e otimização das atividades
pertinentes as demandas desta Gestão Pública; segundo, como o Pregão Eletrônico permite que empresas
interessadas do Brasil inteiro participem da licitação, impossibilita, se no caso um interessado que tem sua
empresa fora do Estado, ou até mesmo em outra cidade distante vencer a licitação, teremos problemas sérios
na prestação do serviço diante das dificuldades de deslocamento dada a distância, para atender à demanda no
que tange a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos
veículos pertencentes a frota municipal, além da agilidade do transporte dos veículos necessitados e busca e
troca das peças originais com maior celeridade na resolução dos problemas, visando atender as necessidades
das secretarias desta municipalidade, sendo que, tais serviços prioritariamente devem ser realizados por
empresas regionalmente com disponibilidade para o nosso município com o principal propósito de facilitar a
presteza do serviço. E terceiro, o interesse público se direciona para uma empresa que esteja sediada o mais
próximo possível de nosso município, uma vez que é público e notório que muitas empresas localizadas com
distância considerável e até mesmo fora das fronteiras de nosso Estado, quando se sagram vencedoras de
licitações dessa natureza acabam não executando de forma satisfatória o objeto contratado, causando
prejuízos de todas as sortes para o atendimento interno e externo da municipalidade, pois, se a distância entre
a sede do Município e a Contratada for grande, a vantagem do “menor preço” ficará prejudicada em razão do
aumento do custo com o deslocamento da frota, sendo que é de conhecimento desta municipalidade que existe
empresas/oficinas em número suficiente no raio de distância a sede deste município, não restando
comprometido o princípio da competitividade.
Nesse sentido, imperioso destacar os ensinamentos do professor Dr. Ulisses Jacoby Fernandes:
“Sempre que o objeto requerer intervenção mais ativa do pregoeiro (a) para a motivação da disputa e a obtenção
da proposta, mais vantajosa e, quando o possível fornecedor, em face das condições necessárias a consecução do
objeto, estiver contido numa região geográfica específica, o uso do pregão eletrônico não ampliará a disputa, ao
contrário, pode resultar inclusive na perda da competitividade”.
Assim, no presente caso, a utilização do Pregão Presencial resultará em maiores benefícios ao Município do
que o uso do Pregão Eletrônico.
Acrescento ainda, como o objeto trata-se de aquisição de itens e materiais e gêneros de consumo frequente,
que tenham significativa expressão em relação ao consumo total e que possam ser adquiridos para diversos
órgãos e unidades descentralizadas da Administração Direta, bem como, serviços habituais e necessários e que
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possam ser prestadas a diversas unidades Municipais, e ainda, que não se consiga estimar precisamente o
quantitativo exato para cada programação, sendo, portanto, realizado através de Sistema de Registro de
Preços, como previsto no art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993 e Decreto Federal nº 7.892/2013, bem
como, no Decreto Municipal nº 039/2021 que regulamentou o sistema de registro de preços no âmbito do
município de Andorinha – Bahia.
Esclarecemos, que ao que se refere aos quantitativos do objeto disposto, os mesmos foram mensurados
levando-se em consideração uma quantidade estimada suficiente ao atendimento da demanda, baseando-se no
histórico de anos anteriores, devidamente ponderado pelos departamentos responsáveis pela sua supervisão e
fiscalização dos serviços ofertados, respeitando-se uma margem capaz de suportar um aumento da demanda.
Ainda quanto ao quantitativo estimado para a licitação, informamos que se trata de uma estimativa máxima
uma vez que a aquisição se dará na forma registro de preços, sendo possível que não haja necessidade da
utilização do total solicitado para 12 meses.
A necessidade da prestação do serviço ocorrer na sede ou regionalmente se dá em razão do deslocamento do
veículo para outra localidade importaria em consumo de combustível, de tempo e, eventualmente, careceria
dos serviços de guincho. Logo, quanto mais distante a sede da contratada, maior será o gasto envolvido tanto
financeiro quanto de tempo. Isso significa que a questão geográfica apresenta relevância sobre o conteúdo da
prestação a ser executada, o que exige indispensável consideração. Assim, comprovada a vantajosidade, bem
como a pertinência de tal exigência, reputa-se possível à Administração Pública realizar licitação em vértice.
A opção pelo critério de maior desconto encontra guarida no entendimento vertido pelo Tribunal de Contas da
União, segundo o qual estará autorizada sempre que esta for a única medida econômica e operacional viável,
sendo um dos exemplos, justamente, o caso de pregão para aquisição de “toda e qualquer peça passível de
substituição nos veículos” (hipótese em que entendeu aquela Corte ser aceitável o critério de concessão de
desconto com base na tabela de preços dos fabricantes). É faticamente inviável para a Administração listar – e,
consequentemente, especificar e quantificar – cada peça cuja substituição poderá, eventualmente, fazer-se
necessária durante a vigência contratual. Ao mesmo tempo, não parece razoável exigir que a Administração
instaure novo pregão a cada vez que necessite de determinadas peças ou serviços de reparo para determinado
veículo. Portanto, é intuitivamente lógica a inviabilidade de cotar, no caso em destaque, preço unitário para
toda e qualquer peça passível de substituição nos veículos pertencentes ao Município, hipótese em que a
concessão de desconto com base na tabela dos fabricantes se mostra devidamente justificada e aceitável.
Os percentuais de desconto das peças e valores pela prestação dos serviços, que servem de referencial de
preços, foram colhidos no seio do mercado e os valores máximos das contratações estimados em razão das
condições atuais das frotas e do consumo em exercícios anteriores.
Verificando o mercado, concluímos que as oficinas instaladas no Município e na região e em suas adjacências
podem ser consideradas multimarcas, ou seja, atendem a todas as marcas de veículos e, via de regra, cuidam
de veículos leves e pesados, maquinas pesadas diferenciando, tão somente, os valores cobrados pela hora
técnica dos serviços de manutenção em veículos leves e pesados, fator preponderante para a divisão em itens,
tudo para que seja promovido o desejável parcelamento e os preços estejam adequados à realidade de
mercado.
DO QUANTITATIVO E CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS
A descrição da frota de veículos Leves e Pesados, bem como maquinas pesadas do Município da Andorinha
consta da relação abaixo, sendo simplesmente referencial e indicativa do estado atual da frota de veículos do
Município, podendo incorporar ao presente processo, os veículos que venham a ser adquiridos pelo Município
após a realização da presente contratação e durante a vigência da ata de registro de preços.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
FROTA DOS VEÍCULOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA - POR SECRETARIA
PLACAS

MARCA

RENAVAN

CHASSI

ANO: FAB/MOD.

COMBUSTIVEL

SECRETARIA

PLL-0J72

CHEVROLET ONIX

1178178118

9BGKL48U0KB147910

2018/2019

FLEX

AÇÃO SOCIAL

PKP-5248

FIAT/SIENA

1126821010

9BD19713NJ3340013

2017/2018

FLEX

AÇÃO SOCIAL

PLACAS

MARCA

RENAVAN

CHASSI

ANO: FAB/MOD.

COMBUSTIVEL

SECRETARIA

RCP-3G03

MOTO/HONDA

1228594217

9C2KC2500LR039795

2020/2020

GASOLINA

ADM

PLACAS

MARCA

RENAVAN

CHASSI

ANO: FAB/MOD.

COMBUSTIVEL

SECRETARIA
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JRQ-7184

MOTO/HONDA

980142814

9C2KD03308R058299

2008/2008

GASOLINA

AGRICULTURA

PLACAS

MARCA

RENAVAN

CHASSI

ANO: FAB/MOD.

COMBUSTIVEL

SECRETARIA

OUZ-9222

M.B. CAIO

993430740

9BM384069EB36258

2013/2014

DIESEL

EDUCAÇÃO

OUZ-3904

M.B. CAIO

993431640

9BM384069EB936297

2013/2014

DIESEL

EDUCAÇÃO

OUZ-9306

M.B. CAIO

993429823

9BM384069EB936248

2013/2014

DIESEL

EDUCAÇÃO

OUZ-2577

M.B. CAIO

993429327

9BM384069EB935571

2013/2014

DIESEL

EDUCAÇÃO

NZD-4528

W. CAIO

346406692

9532882W1BR168631

2011/2011

DIESEL

EDUCAÇÃO

OUZ-3389

M.B. CAIO

1000339740

9BM384069EB936196

2013/2014

DIESEL

EDUCAÇÃO

OUZ-4609

M.B. CAIO

993433693

9BM384069EB936319

2013/2014

DIESEL

EDUCAÇÃO

PJH-7679

M.B. CAIO

1051543425

9BM384069FB008424

2015/2015

DIESEL

EDUCAÇÃO

NTG-1754

W. MARCOPOLO

203663756

9532882W4AR012887

2009/2010

DIESEL

EDUCAÇÃO

PJK-4995

W. MARCOPOLO

1059140931

9532E82W3FR518470

2015/2015

DIESEL

EDUCAÇÃO

PJP-1585

W. MARCOPOLO

1068465872

9532E82W4FR518459

2015/2015

DIESEL

EDUCAÇÃO

PJK-1129

W. MARCOPOLO

1059141407

9532E82W1FR518452

2015/2015

DIESEL

EDUCAÇÃO

OUR-7895

M.B. CAIO

585937850

9BM384069EB925783

2013/2014

DIESEL

EDUCAÇÃO

PLX-4143

VW/ÔNIBUS

1207917491

9532M52PXLR015525

2019/2020

DIESEL

EDUCAÇÃO

PLACAS

MARCA

RENAVAN

CHASSI

ANO: FAB/MOD.

COMBUSTIVEL

SECRETARIA

PJU-0590

FIAT/SIENA

1079492973

8AP37217MG6131123

2015/2016

FLEX

EDUCAÇÃO

PJU-0641

FIAT/SIENA

1079491381

8AP37217MG6131094

2015/2016

FLEX

EDUCAÇÃO

PLACAS

MARCA

RENAVAN

CHASSI

ANO: FAB/MOD.

COMBUSTIVEL

SECRETARIA

JLH-7430

GM D20

674124626

8AG244ZDTTA128147

1996/1996

DIESEL

INFRAESTRUTURA

JLA-9481

CAM/FORD

877647658

9BFYTNEF95BB63786

2005/2005

DIESEL

INFRAESTRUTURA

OZC-3986

CAM/M.B.

1003615004

9BM693388DB944879

2013/2013

DIESEL

INFRAESTRUTURA

OZC-4686

CAM/V.W.

1003612242

953658264ER416742

2013/2014

DIESEL

INFRAESTRUTURA

00091

MOTONIVELADORA
120K/CATERPILLAR

INFRAESTRUTURA

00095

MOTONIVELADORA/NEW
HOLLAND

INFRAESTRUTURA

AAA9993

PÁ
CARREGA/CATERPILLAR
938G

INFRAESTRUTURA

AAA9992

PÁ CARREGA./KOMATSU

INFRAESTRUTURA

AAA9991

RETROESCAV/JCB3C

INFRAESTRUTURA

00096

TRATOR AGRÍCOLA SOLIS 75RX
4WD

INFRAESTRUTURA

PLACAS

MARCA

RENAVAN

CHASSI

ANO: FAB/MOD.

COMBUSTIVEL

SECRETARIA

PLQ-1B74

PEUGEOT BOX

1190605519

VF3YE2BFCK2J19527

2018/2019

DIESEL

SAÚDE

PLT-3H61

MERCEDES BENZ

1197888940

8AC906633KE163365

2018/2019

DIESEL

SAÚDE

PLA-4892

RENOULT/AMB.

1153674979

93YMAFEXAKJ311113

2018/2019

DIESEL

SAÚDE

PKN-4510

FIAT/UNO

1122713921

9BD195A4NH0793927

2017/2017

FLEX

SAÚDE

OKX-8512

FIAT/UNO

504743236

9BD15844AD678805

2012/2013

FLEX

SAÚDE

OUJ-9408

FIAT/STRADA

548586276

9BD27805MD7683756

2013/2013

FLEX

SAÚDE

OUJ-9660

FIAT/STRADA

548586721

9BD27805MD7683645

2013/2013

FLEX

SAÚDE

OUM-4859

FIAT/STRADA

557987938

9BD27805MD7702154

2013/2013

FLEX

SAÚDE

PKX-9052

CHEV/MONTANA

1145421714

9BGCA8030JB222624

2018/2018

FLEX

SAÚDE

PLO-9G50

VW/GOL

1186326090

9BWAG45U6KTI223338

2019/2019

FLEX

SAÚDE

OZE-8120

RENAULT/KGOO

1006431281

8A1FC1415EL768767

2013/2014

FLEX

SAÚDE

PLZ-5B29

FIAT/FIORINO

1212051723

9BD2651JLH9133923

2019/2020

FLEX

SAÚDE

PLB-1493

CHEV/MONTANA

1154002702

9BGCA8030JB233909

2018/2018

FLEX

SAÚDE

QTW-6I39

FIAT/FIORINO

1219038315

9BD2651JHL9143303

2019/2020

FLEX

SAÚDE

PKN-2247

CHEV/SPIN

1122730346

9BGJC7520JB118603

2017/2018

FLEX

SAÚDE

NTS-5447

FORD/COURIER

233751890

9BFZC52P0BB898084

2010/2011

FLEX

SAÚDE

GEL-3E13

RENAULT/SANDEIRO

1233580750

93Y5SRZ85LJ314615

2019/2020

FLEX

SAÚDE

RCR-6A31

FIAT/FIORINO/AMB

1233121682

9BD2651JHM9158128

2020/2021

FLEX

SAÚDE

OKX-1426

FIAT/UNO

504743066

9BD15844D6787178

2012/2013

FLEX

SAÚDE

CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A manutenção preventiva e corretiva será realizada mediante emissão de solicitação de execução de serviços,
após, chamada do Serviço de Transporte do Município, e terá por finalidade prevenir e corrigir possíveis
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falhas, efetuando os necessários ajustes, reparos e consertos, inclusive a substituição de peças desgastadas
pelo uso.
O procedimento de entrega e recebimento do veículo será mediante anotação das condições de recebimento e
entrega com as suas respectivas quilometragens.
Toda manutenção corretiva será precedida de registro de avaliação do estado de conservação do veículo e da
emissão do orçamento analítico, devidamente aprovado pelo Serviço de Transportes e devidamente
autorizado pela secretaria competente do Município, no prazo máximo de quarenta e oito horas, após a
solicitação.
Quaisquer serviços ou fornecimento de peças deverão ser precedidos de apresentação de solicitação/ordem
de serviço/fornecimento – emitida pelo setor de transporte do município e assinada pelo Responsável pelo
setor e ordenador de despesas.
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva visam ao restabelecimento das perfeitas condições de
funcionamento dos veículos, mediante substituição de peças e acessórios que se apresentarem defeituosos,
desgastados ou quebrados, e/ou execução de regulagens e ajustes (mecânicos, elétricos e eletrônicos) que
sejam necessários ao funcionamento dos veículos.
Os serviços considerados de manutenção preventiva e corretiva compreendem: recuperação de motor
(retifica, montagem, regulagem; recuperação de câmbio e de diferencial; lanternagem e pintura; conserto e
revisão de sistema hidráulico, do sistema de ar refrigerado; revisão do sistema elétrico e do sistema de injeção
eletrônica; conserto de radiador; recuperação de suspensão; alinhamento, cambagem, balanceamento e troca
de amortecedores; conserto do sistema de bomba e bico injetores e gerenciamento eletrônico; sistema de
freio; sistema de embreagem; conserto de fechaduras, ignições e confecção de chaves; conserto de rodas e
pneus em geral; recuperação interna do veículo (estofamento e painel); fornecimento e troca de óleo e
lubrificantes (motor, caixa de marcha, diferencial e direção hidráulica); substituição de filtros de ar, do óleo, do
motor e do óleo diesel; substituição e instalação de peças e acessórios; e demais serviços mecânicos
preventivos e corretivos correlatos para o bom funcionamento dos veículos pertencentes à frota do Município
de Andorinha.
A manutenção será do tipo preventiva e corretiva e tem por finalidade executar qualquer serviço que envolva
limpeza, regulagem, ajuste, teste, revisões e substituição de peças, a fim de evitar quebras ou defeitos, bem
como garantir o funcionamento dos veículos dentro das condições operacionais especificadas pelo fabricante,
e, ainda assegurar as condições de funcionamento estabelecidas pelo fabricante.
Durante a vigência contratual, a Contratada estará obrigada a prestar os serviços e fornecer peças para os
veículos que vierem a ser adquiridos pelo Município.
O material necessário à prevenção e correção deverá ser fornecido pela futura empresa contratada, devendo,
para tanto, comprometer-se a fornecer as ferramentas e equipamentos necessários ao tipo de serviço a ser
realizado.
Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a futura contratada será comunicada e deverá, no mesmo
prazo previsto para o procedimento original, contados no recebimento da comunicação, providenciar o devido
reparo, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.
Os serviços serão executados com estrita observância da proposta da futura contratada e baseados nos prazos
e valores constantes das tabelas abaixo descritas, que deverão ser fornecidas ao município pela empresa
vencedora no ato da assinatura contratual:
x

Tabelas dos fabricantes de Tempo Padrão de Reparos (homem/hora, para serviços de mão de obra);

x

Tabela oficial de Preços de Peças e Acessórios Novos e Genuínos, emitidas pelos fabricantes dos
veículos constantes do presente termo de Referência, software Audatex ou outro similar – para os
licitantes que não conseguirem as tabelas junto às montadoras);
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Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da ordem de
serviço emitida pela CONTRATANTE, salvo os casos previstos ou autorizados pela CONTRATANTE, quando não
estiverem previstos em nenhuma das tabelas.
Em situações de pane nos veículos, a futura contratada deverá atender o chamado que venha a receber do
Município no prazo máximo de quatro horas, contados do registro da solicitação dos serviços.
A futura contratada deverá confeccionar, após a manutenção, relatório de assistência técnica, impresso ou a
critério do contratante, em meio digital, com a indicação dos serviços executados, numerados
tipograficamente, contendo termo de abertura e encerramento do serviço, onde serão anotados os dados
relevantes, discriminando os itens revisados, consertados e substituídos.
Quando não for possível o emprego de peças genuínas nos veículos especificados, a empresa contratada,
mediante prévia autorização do Município, poderá utilizar peças similares, cujas especificações técnicas e
padrões de qualidade sejam os mesmos das peças de produção original/genuína (ABNT NBR 15296),
aplicando-se a diferença de preços entre as peças originais/genuínas e as similares.
As peças, materiais, componentes e acessórios necessários, originais de fábrica e da linha de montagem do
referido veículo (peças genuínas), quando requisitados, deverão ser fornecidos de imediato.
Caso a peça a ser substituída ou o serviço não conste da Tabela do Sistema AUDATEX ou em outra similar, tal
fato deverá ser imediatamente informado ao Município para que indique o local para sua aquisição, após
adequada pesquisa de preço.
O Município reserva-se ao direito de efetuar orçamento, sempre que julgar que o preço exigido pela Licitante
vencedora for superior ao praticado no mercado local, mesmo que esses preços tenham sido extraídos das
tabelas das fabricantes dos veículos, Sistema AUDATEX, ou outro similar.
Para efeitos dessa licitação, considera-se:
Peça Genuína: o produto utilizado com homologação da montadora para a linha de montagem ou reposição,
ou seja, com a chancela estampada no produto e na embalagem da montadora, determinando que este produto
tenha sido aprovado pelo controle de qualidade e seja inteiramente novo sem que tenha passado por qualquer
processo de reciclagem, recondicionamento ou remanufatura, com garantia desta;
Peça Original de primeira linha: todos os componentes fabricados por fornecedores que abastecem as
montadoras e reparadoras independentes e também distribuídas diretamente no mercado varejista
(autopeças), sendo assim fica determinado que este produto seja inteiramente novo sem que tenha passado
por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento ou remanufatura;
Peças Similares: aquela peça nova e de primeiro uso que não se enquadre como genuína ou original, mas que
as especificações técnicas e padrões de qualidade sejam os mesmos das peças de produção original/genuína
(ABNT NBR 15296).
As peças substituídas, mesmo que inaproveitáveis, deverão ser devolvidas ao Município da Andorinha
juntamente com a embalagem da peça aplicada.
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Homologado o resultado da licitação, a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, respeitada a
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocarão os interessados para,
no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, proceder à assinatura da Ata de Registro de
Preços, a qual, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso de fornecer, nas
condições estabelecidas.
O prazo estabelecido no item anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado
uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo (s) licitante (s) vencedor (s), durante o seu
transcurso, e desde que devidamente aceito.
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Na Ata de Registro de Preços estão definidos os critérios para atualização dos preços registrados e as
penalidades em caso de inexecução total ou parcial da mesma ou da ordem de fornecimento (nota de
empenho).
A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal, diretor, sócio da empresa ou
procurador devidamente acompanhado, respectivamente, do contrato social ou procuração, e cédula de
identidade para ambas as hipóteses.
Os fornecedores incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a cumprir condições estabelecidas no
ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
A existência de preços registrados não obriga o órgão gerenciador a adquirir os fornecedores, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitado a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens
constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do (s) item (ns), as
respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços
iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à
margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº
8.666/1993;
FORMALIZAÇÃO DO CADASTRO RESERVA
No caso de a licitante vencedora não atender a convocação ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços,
sem prejuízo das cominações previstas neste Termo de Referência, poderá o Órgão Gerenciador convocar as
licitantes remanescentes respeitadas à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.
Serão registrados na Ata de Registro de Preços, nesta ordem:
x

Os preços e quantitativos da Licitante mais bem classificada durante a etapa competitiva;

x

Os preços e quantitativos das Licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens em valor igual ao da
Licitante mais bem classificada.

Caso haja mais de uma Licitante na situação de que trata o item anterior, estas serão classificadas segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro reserva, no caso de exclusão
da primeira colocada, nas hipóteses previstas neste termo de referência.
DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura da
respectiva Ata, conforme planejamento dentro do exercício financeiro do corrente ano.
O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:
A pedido, quando:
x

Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos
ou de força maior;

x

O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços
de mercado dos insumos que compõem o custo do material dos fornecimentos.

Por iniciativa da Administração, quando:
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x

Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;

x

Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

x

Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;

x

Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

x

Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Notas de Empenho ou as Ordens de
fornecimentos da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

x

Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

x

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o cancelamento da Ata
de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

O cancelamento do registro de preços ocorrerá também nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto
Municipal nº 039/2021.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A licitante deverá indicar o correspondente percentual de desconto incidente, tendo como base de cálculo, o
valor das peças a serem aplicadas de acordo com a Tabela Oficial de Preços de Peças e Acessórios Novos e
Genuínos, emitida pelo fabricante dos veículos e o valor da hora- homem.
O percentual de desconto oferecido na proposta da empresa vencedora deverá incidir sobre a tabela do
fabricante, independentemente do fabricante, sobre os preços das peças.
O Contratante pagará à contratada, pelos serviços efetivamente prestados aos veículos das marcas respectivas
especificadas neste termo de referência, o valor das horas-homem efetivamente trabalhadas, para os serviços
de mão-de-obra, e, o valor das peças aplicadas com o desconto ofertado pelo licitante, vinculados à Tabela
Oficial de Preços de Peças e Acessórios Novos e Genuínos, ou em tabela AUDATEX ou similar.
O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Notas Fiscais, emitidas em moeda corrente local
nacional, correspondentes aos serviços efetivamente executados e aceitos, após “atesto” pelo servidor
competente, até trinta dias, após a apresentação e aceitação da Nota fiscal/Fatura.
Se houver aplicação de multas, estas serão descontadas de qualquer fatura ou crédito existente para o
Município e, caso seja a mesma de valor superior ao crédito existente, deverá a diferença ser cobrada
administrativa ou judicialmente.
Os pagamentos serão efetuados a cada fornecimento ocorrido, no valor correspondente as Ordens de
fornecimento comprovadamente atendidas, o que poderá originará um contrato administrativo.
Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, a Administração efetuará o pagamento das
faturas até o décimo dia útil da apresentação das mesmas na Tesouraria Municipal.
Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos e prestados.
O pagamento será efetuado conforme fornecimento e serviços prestados, em até 10 (dez) dias úteis do
recebimento da respectiva solicitação, desde que a mesma seja atestada pelo setor competente da Prefeitura.
Em todas as situações de pagamento, o mesmo será efetuado com a apresentação das certidões negativas de
débito a seguir: CND Trabalhista, FGTS, CND Municipal, CND Estadual, e CND Conjunta.
O pagamento indicado no item anterior somente será liberado mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura à
Prefeitura Municipal de Andorinha – Bahia e atesto do setor competente.
Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a contratada tome as providências necessárias à sua
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correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em
questão, corrigido e atestado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão
alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
DOS EMPENHOS
O compromisso do fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho/ordem de
fornecimento, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços.
A emissão do (s) empenho (s) será (ão) autorizada (s) pelo titular da pasta à qual pertencer à unidade
requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.
Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao
registro de preços, o tipo e a quantidade do material e fornecimentos solicitado, valor (es), local (ais) e prazo
de entrega (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços).
DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão gerenciador
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II
do caput do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administração convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e definidos o
novo preço a ser pactuada pela Administração, a Licitante Vencedora registrada será convocado pela
Administração para alteração do preço da Ata de Registro de Preços, mediante aditamento.
Os Fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, a Administração poderá:
x

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da Ordem de
fornecimentos e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

x

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, a Administração revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A forma de execução do objeto será de forma parcelada e iniciará mediante ordem de fornecimento e/ou
serviços.
A Supervisão da execução do objeto desta licitação ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, representado pelo Sr. Calos André Guimarães de Araújo, inscrito no CPF sob o nº
731.282.015-87, denominado gestor do contrato, e como fiscal dos referidos contratos funcionários
designados e nomeados para este fim.
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Não obstante a futura empresa registrada seja a única e exclusiva responsável pelos fornecimentos dos itens
objeto deste procedimento, ao Órgão Gerenciador é reservado o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
fornecimentos, diretamente ou por prepostos designados.
O recebimento dos itens objeto da futura aquisição se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão
ou servidor encarregado para este fim, até a verificação da conformidade dos fornecimentos com as
especificações no prazo de até 03 (três) dias úteis, quando será emitido o termo de recebimento definitivo,
quando for o caso.
Por ocasião dos fornecimentos, caso seja detectado que os mesmos não atendem às especificações técnicas do
objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a Licitante a
providenciar a substituição dos itens não aceitos no prazo máximo de 03 (três) dias.
DA CONTRATAÇÃO
Após emissão de ordens de fornecimentos e efetivação dos itens fornecidos e/ou adquiridos serão
confeccionados contratos administrativos, oriundos das respectivas atas de registro de preços.
O Termo de Contrato do fornecimento poderá ser substituído pelas Notas de Empenhos ou pelas Ordens de
fornecimento na forma do § 4º, inciso II do artigo 62 da Lei Federal nº 8.66619/1993, observando as
disposições do Termo de Referência.
Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para,
no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de sua convocação, aceitar a Ordem de fornecimentos e
apresentar o Contrato de Adesão relativo aos serviços/fornecimentos a serem prestados.
A empresa licitante vencedora do certame terá suas obrigações estabelecidas em contrato com a Prefeitura
Municipal e o Órgão Gerenciador, obedecendo todas as cláusulas e condições constantes neste Termo de
Referência.
PRAZO DO CONTRATO
Quando da opção de ocorrer geração de contrato administrativo este terá o prazo de vigência de 12 (doze)
meses, contados da data da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado por igual período, de
acordo com a legislação em vigor, sendo pertinente e conveniente às partes.
DO LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS
Os fornecimentos e serviços serão efetuados de forma parcelada, de acordo a necessidade de cada secretaria,
dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência após emissão da ordem de fornecimento e iniciará
depois de emitida ordem de fornecimento e assinatura da Ata de Registro de Preços e assinatura do contrato
quando for o caso.
O transporte e a entrega dos itens no local designado serão de responsabilidade exclusiva da empresa
vencedora, sem que qualquer custo adicional possa ser incluído posteriormente e deverão ser entregues em
cada localidade constante na ordem de pedido/compras.
A execução do serviço a ser contratado visa atender as necessidades de manutenção da frota veicular oficial
desta Municipalidade em perfeitas condições de funcionamento, objetivando atender a demanda desta
Administração no deslocamento de servidores a serviço, bem como a conservação do patrimônio do Município
da Andorinha.
A contratação de forma qualificada, tem o intuito de manter os bens públicos em perfeitas condições de uso e
com maior tempo de durabilidade, além de manter a conservação e manutenção adequada do patrimônio
público.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
x
Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecer as peças, equipamentos e
acessórios, que se fizerem necessários, de acordo com a proposta apresentada e com o constante
neste instrumento, edital e contrato, suportando todos os ônus e encargos decorrentes do
fornecimento;
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x

Seguir rigorosamente as condições para a prestação dos serviços mencionados neste termo e tabelas
de Tempo Padrão de Reparo e de preços de peça das fabricantes dos veículos (montadoras).

x

Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, a que se refere o presente termo de
referência, somente por meio de prepostos contidos em seu quadro permanente;

x

Assumir todos os custos ou despesa que se fizerem necessárias ao adimplemento das obrigações
decorrentes da futura contratação;

x

Manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de habilitação exigidas na
licitação;

x

Sujeitar-se a mais ampla fiscalização por parte do Contratante, prestando todos os esclarecimentos
solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

x

Fornecer o material necessário à manutenção e dispor de todas as ferramentas e equipamentos
necessários à escorreita execução dos serviços prestados;

x

Apresentar orçamentos para autorização;

x

Disponibilizar local apropriado para a guarda e conservação dos veículos, devendo ser em área total
ou parcialmente coberta, com total segurança, de modo a que os veículos não sejam expostos ao sol e
a chuva em tempo integral, enquanto estiverem sob responsabilidade da empresa contratada;

x

Apresentar ao Município a última Tabela de Tempo Padrão de Reparos para execução de serviços,
emitida pelo fabricante dos veículos, no ato da assinatura do contrato;

x

Apresentar extrato da folha da Tabela de Preços de Venda à vista de peças e acessórios emitida pelo
fabricante do veículo, correspondente à peça ou acessório substituído, junto com a nota fiscal;

x

Apresentar, no prazo máximo de quarenta e oito horas, a contar da solicitação, orçamento dos
serviços e fornecimentos solicitados;

x

Devolver ao Município as peças, equipamentos e acessórios substituídos;

x

Fornecer, mensalmente, relatório de manutenção impresso ou, a critério do Contratante, em meio
digital, contendo o registro de todo o trabalho executado e das peças porventura fornecidas;

x

Conceder ao Município especial prioridade para a execução dos serviços contratados;

x

Apresentar, sempre que solicitado, documentos e/ou notas fiscais que comprovem a procedência das
peças destinadas à substituição;

x

Atuar em estrita obediência à legislação trabalhista e previdenciária e às demais normas aplicáveis ao
exercício da atividade objeto desse termo;

x

Responsabilizar-se por todas as despesas, tributos, contribuições previdenciárias, encargos
trabalhistas, taxas, fretes e quaisquer outros que forem devidos;

x

Não ultrapassar o período (hora técnica) necessário para a execução dos serviços conforme previsto
na Tabela de Tempo Padrão de Reparo;

x

Receber os veículos do Município para execução dos serviços e fornecimento de peças de segundafeira a sexta-feira, no horário de 08h00min às 18h00min.

x

Zelar pela conservação e proteção dos veículos que estiverem sob sua guarda;

x

Proibir que seus prepostos façam uso dos veículos em situações que não sejam testes mecânicos;

x

Devolver os veículos limpos, interna e externamente;

x

Disponibilizar capa para proteção dos bancos, para uso durante a manutenção dos veículos;

x

Manter plano de prevenção e combate a incêndio aprovado pelo órgão competente;
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x

Responder pelos danos causados aos veículos e/ou bens da Contratante, quando resultantes de dolo
ou culpa de seus prepostos;

x

Arcar com o ônus decorrente de eventuais equívocos de dimensionamento dos serviços e peças
orçados e aprovados pelo Município;

x

Executar todos os serviços em suas dependências, com exceção daqueles que, justificadamente,
tenham que ser subcontratados após autorização expressa da Contratante;

x

Possuir em suas instalações caixa coletora de resíduos líquidos poluentes, que atenda às normas de
proteção ambiental, ou sistemas similares de recolhimento de óleos automotivos, incluindo a devida
coleta, segregação e destinação, sendo terminantemente vedado o descarte desse tipo de resíduo em
rede pública de esgoto;

x

Possuir, dentre outros, manômetros (pressão de óleo, pressão de linha de combustível e compressão
de cilindros), analisador multi-gás para controle de emissores, analisador multi-função do sistema de
arrefecimento, analisador multi-função de motores, regulador eletrônico de faróis.

x

Possuir equipe técnica compostas por profissionais qualificados para as diversas atividades de
manutenção, com certificados por empresas do ramo automotivo ou escola técnica, e observado os
procedimentos recomendados pelos fabricantes;

x

Encaminhar mecânicos, sempre que algum veículo apresente defeito que o impeça de se locomover;

x

Iniciar os serviços de manutenção e o fornecimento de peças somente após aprovação expressa do
orçamento pela Contratante;

x

Adotar as Tabelas das fabricantes de veículos ou o sistema AUDATEX ou similar, fornecendo,
inclusive, nestes últimos casos, para o Contratante o login e senha de acesso ao sistema, para
consultas às tabelas de peças e serviços.

x

Designar preposto para representa-la perante a Administração durante a execução do Contrato.

x

Serviço de guincho 24 horas, sem qualquer ônus para esta Administração;

x

Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;

x

Não transferir ou ceder ou caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o
prévio consentimento da CONTRATANTE;

x

Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas;

x

A proposta também deverá contemplar os encargos sociais, obrigações trabalhistas, fiscais,
tributárias, impostos, frete e demais despesas diretas e indiretas inerentes à boa execução dos
serviços aqui propostos.

x

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do futuro contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
de materiais empregados;

x

Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao Contratante
quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o
resultado final dos fornecimentos.

x

Transportar e entregar os itens no local designado, sendo de responsabilidade exclusiva da empresa
vencedora, sem que qualquer custo adicional possa ser incluído posteriormente.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
x
Comunicar à Contratada qualquer ocorrência relacionada a execução dos serviços e/ou fornecimento
de peças;
x

Proporcionar as facilidades necessárias ao bom desempenho do serviço e fornecimento contratados;
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x

Fiscalizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, principalmente quanto aos resultados
alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e qualidade
demandada; à quantidade e qualidade dos recursos materiais empregados; à adequação dos serviços
prestados; ao cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

x

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e peças que não atendam aos requisitos constantes das
especificações técnicas usuais ou que atentem contra a segurança dos usuários e terceiros.

x

Efetuar o pagamento à Contratada, desde que os serviços executados e as peças fornecidas estejam
em conformidade com o estabelecido neste termo.

x

Atualizar, durante a vigência contratual, a relação de veículos oficiais destinatários dos serviços e
peças, principalmente quando se tratar de inclusão de novos veículos (respeitando a garantia do
fabricante de carros) ou a exclusão dos atuais já relacionados.

x

Notificar, por escrito, a Contratada por toda e qualquer irregularidade constatada na execução
contratual.

x

Emitir as autorizações de execução de serviços e fornecimento de peças, equipamentos e acessórios
necessários, numeradas em sequência e assinadas pela autoridade competente.

x

Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

x

Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à contratada;

x

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela contratada, recusando-as quando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas
faturas corretas;

x

Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários todas as informações e esclarecimentos
que eventualmente venham a ser solicitados;

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
Na proposta de preços o percentual de desconto dos itens admitirá a variação de, no máximo, 2 (duas) casas
decimais.
No julgamento das propostas será considerado vencedor do certame a licitante que apresentar o menor preço
para os serviços e maior desconto para o fornecimento de peças, tendo como critério de julgamento das
propostas o valor estimado para o item.
As empresas licitantes deverão cotar preços para aquisição dos itens do objeto solicitado conforme as
exigências estabelecidas na legislação em vigor;
Para subsidiar a formulação dos preços pelas empresas licitantes deverão ser consideradas as informações
constantes neste Termo de Referência;
Os licitantes poderão participar de um ou mais itens, a sua escolha, de acordo a legislação em vigor, quando for
o caso;
Os licitantes deverão cotar preços para todos os itens ou subitens que compõem cada lote ou todo o
procedimento ofertado, sob pena de desclassificação, quando for o caso.
O transporte e a entrega dos itens desta licitação deverão ser no local designado, sendo de responsabilidade
exclusiva da empresa vencedora, sem que qualquer custo adicional possa ser incluído posteriormente.
Nos preços propostos e nos lances que vier a ofertar deverão estar inclusos todos os custos necessários à
execução do serviço/fornecimento objeto do presente Termo e da licitação, bem como todos os impostos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, transporte,
garantia dos materiais/acessórios e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado
constante da proposta. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado.
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Os itens serão recebidos:
Provisoriamente. A partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações
constantes do edital, no termo de referência e da proposta, no período máximo de 02 (dois) dias úteis,
contados da data do recebimento do objeto pelo Órgão Gerenciador.
Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital no termo de
referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento
provisório.
O Órgão Gerenciador rejeitará, no todo ou em parte a entrega em desacordo com as especificações técnicas
exigidas.
DA GARANTIA
A empresa contratada deverá oferecer os seguintes prazos de garantia:
x

Serviços e peças utilizados no motor, caixa de marchas e diferencial: garantia mínima de 06 (seis)
meses ou 10.000 (dez mil) quilômetros, sendo que a garantia se estenderá ao que ocorrer por último.

x

Para os serviços de funilaria e pintura, a garantia será, no mínimo, de 12 (doze) meses;

x

Demais serviços e peças, que não disponham de garantia de fabricante por prazo superior terão
garantia 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros, sendo que a garantia se estenderá ao que
ocorrer por último.

A data de recebimento definitivo pela Administração das notas fiscais de serviço e de fornecimento de peças e
acessórios inicia os prazos de garantia.
A contagem do prazo para execução dos serviços será iniciada no primeiro dia útil posterior à aprovação do
orçamento mediante assinatura da Ordem de fornecimento e/ou Serviço.
A Contratada deverá executar os serviços no prazo constante da Tabela de Tempo Padrão de Reparo, podendo
tal prazo sofrer prorrogações em razão da indisponibilidade de peças no mercado, o que deverá ser objeto de
autorização específica do Contratante e não representará qualquer acréscimo nos custos originalmente
aprovados, em consonância com a previsão contratual.
Os itens mencionados neste procedimento deverão possuir garantia mínima de 30 (trinta) dias contra defeitos
de fabricação e de acordo a legislação em vigor, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo.
Durante a garantia a fornecedora deverá substituir os mesmos e demais componentes que apresentem defeito
de fabricação, dentro do prazo de garantia.
Se detectado defeito, a substituição dos mesmos será feita por conta da empresa fornecedora, no prazo
estipulado pela secretaria requisitante.
As solicitações referentes à troca deverão ser efetuadas pelo designado e/ou pela Comissão de Recebimento.
DAS EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Será exigida para a Habilitação jurídica, regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, bem como, qualificação
econômico-financeira e técnica, a documentação aludida nos artigos 27, 28, 29, 30 e 31 da Lei 8.666/1993 e o
Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura da sede do licitante, com data em vigor no
momento de assinatura do contrato.
RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
previstas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiaria no que couber pela Lei Federal nº 8.666/1993.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993.
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Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
SANÇÕES E PENALIDADES
A licitante ficará impedida de licitar e de contratar com a administração municipal pelo prazo de 05 (cinco)
anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e contraditório, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, quando:
x
x
x
x
x
x
x

Não celebrar o contrato;
Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Não mantiver a proposta;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal.

Além desta penalidade a Administração poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da
sua proposta dada como lance, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato dentro dos 05 (cinco)
dias úteis contados da data de sua convocação.
O 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
Federal nº 8.666/1993.
Advertência dar-se-á, a critério da Administração, no caso de infrações leves.
Multas de até:
x

Por atraso na realização dos fornecimentos fica o contratado sujeito a multa diária de 0,5%, sobre o
total dos fornecimentos. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido
para execução do objeto.

x

Caso os fornecimentos objeto da licitação, não tenham sido realizados até 10 (dez) dias do prazo
estipulado para entrega, poderá a Administração rescindir o Contrato, sem prejuízo da cobrança de
multa e demais cominações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993.

Com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a Licitante
que:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Negar-se a receber ou não retirar a Nota de Empenho.
Não assinar o Contrato, quando convocado no prazo de validade de sua proposta.
Deixar de entregar a documentação exigida neste termo.
Apresentar documentação falsa.
Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste instrumento.
Falhar ou fraudar na execução do contrato.
Não mantiver a proposta.
Comportar-se de modo inidôneo.
Fizer declaração falsa.
Cometer fraude fiscal.

Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar ao fornecedor as seguintes
penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato:
x

Advertência.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso
de atraso na entrega.
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x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimentos, no caso de recusa
injustificada em retirar a Nota de Empenho.

x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimentos, no caso de
inexecução total ou rescisão por culpa do licitante.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), ao dia, aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimento,
por descumprimento de outras obrigações previstas neste Termo de Referência.

x

A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor das Ordens de
Fornecimentos, e poderá descontada dos pagamentos devidos pela Administração, ou cobrada
diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.

x

As sanções previstas neste edital somente serão aplicadas através de regular processo
administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Da aplicação das penalidades caberá recurso ou pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato.
Será aplicada ao CONTRATADO suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração
Municipal.
Até 01 (um) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.
Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não
ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem
prejuízo de outras penalidades.
As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório constitucionais, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA.
Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou
serem deduzidas do valor correspondente ao valor dos fornecimentos, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Administração.
Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado
da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.

__________________________________________
Carlos André Guimarães de Araújo
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Responsável Elaboração do TR – Termo de Referencia
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ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Andorinha - Bahia
At.: Pregoeira Municipal
Pregão Presencial - SRP – Sistema de Registro de Preços nº 007/2021
Processo Administrativo nº 382/2021
Prezados Senhores,
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial - SRP – Sistema de Registro de Preços nº
007/2021, estamos apresentando proposta de preços para seleção das melhores propostas para registro
de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual contratação de empresa para a prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como, aquisição de peças e acessórios, destinados
aos veículos pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de Andorinha - Bahia, cujo o valor
total é de .................... (por extenso) de acordo com as especificações relacionadas na planilha abaixo.
Declarando expressamente, que:
Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas neste
Pregão Presencial, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato anexa ao
Edital.
Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta de preços;
Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus Anexos,
comprometendo-nos a proceder à venda dos bens objeto desta licitação;
Temos conhecimento dos locais e das condições da realização do objeto deste edital e seus anexos.
Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos relacionados com os fornecimentos a serem
executados, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, constituindo-se, portanto,
na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato;
Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não
considerados nos preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais
Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua entrega;
Declaramos que o prazo de execução será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato;
Que a empresa encontra-se habilitada para participar do certame e efetuar contratação nos termos da
legislação pertinente.
Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
Qualificação completa do representante da empresa que assinará o futuro contrato e meios de contato:
Telefone, celular, e-mails. Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento
Na realização do objeto licitado (serviços/compras/fornecimento) observaremos rigorosamente as Normas
Técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura Municipal de
Andorinha - Bahia, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos
trabalhos.
Que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos, previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais,
trabalhistas, tributários, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e
demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto desta licitação.
Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não
considerados nos preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais
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Que está desimpedida de licitar e/ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com personalidade jurídica de direito
privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS
ITEM

DESCRIÇÂO

UND

VALOR
ESTIMADO

01

FORNECIMENTO DE PEÇAS COM DESCONTO SOBRE A TABELA DE
PREÇOS AO VAREJO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU
ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS VEÍCULOS, TABELA AUDATEX OU
SIMILAR. VEÍCULOS LEVES ATÉ 3.500KG

%

250.000,00

02

FORNECIMENTO DE PEÇAS COM DESCONTO SOBRE A TABELA DE %
PREÇOS AO VAREJO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU
ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS VEÍCULOS, TABELA AUDATEX OU
SIMILAR. VEÍCULOS PESADOS ACIMA DE 3.500KG. (VANS, ÔNIBUS,
MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÕES, CAÇAMBAS).

250.000,00

03

FORNECIMENTO DE PEÇAS COM DESCONTO SOBRE A TABELA DE
PREÇOS AO VAREJO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU
ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS VEÍCULOS, TABELA AUDATEX OU
SIMILAR. MAQUINAS PESADAS (PATROL, PÁ CARREGADEIRA, RETRO
ESCAVADEIRA).

300.000,00

%

PERCENTUAL DE
DESCONTO %

VALOR
TOTAL COM
DESCONTO

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
ITEM

DESCRIÇÂO

UND

QUANT

04

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA HORA/
DE MECÂNICA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, FUNILARIA, PINTURA, CAPOTARIA, TRABALHADA
TAPEÇARIA,
BORRACHARIA,
ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO,
DESEMPENO, SOLDA, TORNO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, TROCAS DE ÓLEOS
E FILTROS DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TERRESTRES, VEÍCULOS LEVES
ATÉ 3.500KG PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO
MUNICÍPIO. COM VALOR HORA MECÂNICA (HORA TRABALHADA)

2.000

05

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA HORA/
DE MECÂNICA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, FUNILARIA, PINTURA, CAPOTARIA, TRABALHADA
TAPEÇARIA,
BORRACHARIA,
ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO,
DESEMPENO, SOLDA, TORNO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, TROCAS DE ÓLEOS
E FILTROS NOS VEÍCULOS PESADOS ACIMA DE 3.500KG (VANS, ÔNIBUS,
MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÕES, CAÇAMBAS) PERTENCENTES À FROTA DE
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. COM VALOR HORA MECÂNICA (HORA
TRABALHADA)

2.000

06

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA HORA/
DE MECÂNICA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, FUNILARIA, PINTURA, CAPOTARIA, TRABALHADA
TAPEÇARIA,
BORRACHARIA,
ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO,
DESEMPENO, SOLDA, TORNO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, TROCAS DE ÓLEOS
E FILTROS NAS MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DE
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. COM VALOR HORA MECÂNICA (HORA
TRABALHADA)

2.000

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR ESTIMADO R$ XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX)

Andorinha – Bahia, _________ de ________________________ 2021.

RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE ANDORINHA - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
16.448.870/0001-68, com sede na Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro, CEP: 48.990.000, Andorinha - Bahia,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. xxxxxxxxx, portador da cédula de identidade n°
xxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o nº xxxxxxxx, O ÓRGÃO GERENCIADOR, Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, neste ato representado pelo Sr. xxxx, inscrito no CPF sob o nº xxxxx,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços nº
007/2021 e vinculado ao Processo Administrativo nº 382/2021, resolve registrar os preços da(s)
empresa(s) inscrita no CNPJ sob nº.....................................situada à ..............................................................., neste ato
representada por ......................................................., indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações
posteriores, no Decreto Municipal nº 039/2021, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto seleção das melhores propostas para registro de preço, pelo prazo de
12 (doze) meses para eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, bem como, aquisição de peças e acessórios, destinados aos veículos
pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de Andorinha - Bahia, a qual fora declarada
vencedora, após adjudicação e homologação pela autoridade competente no Pregão Presencial – SRP –
Sistema de Registro de Preços nº 007/2021.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações e quantitativos do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

2.2. Os valores constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridos pelo Município de
Andorinha. Quando adquiridos, serão fornecidos pela empresa acima identificada, mediante emissão e
recebimento pelo Órgão Gerenciador da nota de empenho (válida como ordem de fornecimentos), de acordo
com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, de acordo com as necessidades das Secretarias
municipais, independentemente da quantidade solicitada, do objeto acima descrito.
2.3. No caso de a licitante vencedora não atender a convocação ou se recusar a assinar a Ata de Registro de
Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá o órgão gerenciador
convocar as licitantes remanescentes respeitadas à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, conforme formalização do cadastro reserva abaixo:

2.4. O órgão gerenciador providenciará a assinatura da Ata de Registro de Preços e encaminhará cópias aos
órgãos participantes, quando houver.
2.5. Serão registrados na Ata de Registro de Preços, nesta ordem:
x

Os preços e quantitativos da Licitante mais bem classificada durante a etapa competitiva; e

x

Os preços e quantitativos das Licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens ou serviços em
valor igual ao da Licitante mais bem classificada.

Fls. 38 de 61
Comissão Permanente de Licitação e Contratos - CPLC
Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro – Andorinha – Bahia
E-mail: licitacao_pma@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VPXWROU2YEC6UGPDNRNONG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
14 de Setembro de 2021
120 - Ano IX - Nº 3380

Andorinha

2.6. Caso haja mais de uma Licitante na situação de que trata o subitem anterior, estas serão classificadas
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
2.7. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro reserva, no caso de
exclusão da primeira colocada, nas hipóteses previstas neste Edital.
CLAUSULA TERCEIRA - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPANTE
3.1. Esta licitação terá como Órgão Gerenciador a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
3.1.1. Esta Licitação terá como Órgãos Participantes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente;
3.2. Competências do Órgão Gerenciador:
3.2.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
3.2.2. Providenciar a assinatura desta Ata, a publicação na Imprensa Oficial e o encaminhamento de sua cópia
aos setores fiscalizadores e as secretarias requisitantes, quando houver.
3.2.3. Providenciar a indicação dos fornecedores para atendimento às demandas, observada a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação definidos.
3.2.4. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; e
3.2.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado na presente Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação
as suas próprias contratações.
3.3.1. Tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto
cumprimento de suas disposições; e
3.3.2. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do
ora pactuado, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a Administração.
CLAUSULA QUARTA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE DO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura
e publicação da respectiva Ata, conforme planejamento dentro do exercício financeiro da Administração.
5.2. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:
5.3. A pedido, quando:
x

Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;

x

O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

5.4. Por iniciativa da Administração, quando:
x

Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
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x

Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;

x

Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;

x

Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

x

Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Notas de Empenho ou as
Ordens de fornecimentos da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

x

Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas
na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

x

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o cancelamento
da Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

5.5. O cancelamento do registro de preços ocorrerá também nas hipóteses e condições estabelecidas no
Decreto Municipal nº 039/2021.
CLASULA SEXTA - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Administração promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do
art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.
6.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administração convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
6.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e definidos
o novo preço a ser pactuada pela Administração, a Licitante Vencedora registrada será convocado pela
Administração para alteração do preço da Ata de Registro de Preços, mediante aditamento.
6.4. Os Fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.5. A ordem de classificação dos Fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o Fornecedor não puder cumprir
o compromisso, a Administração poderá:
x

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da Ordem de
fornecimentos, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

x

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.7. Não havendo êxito nas negociações, a Administração revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SETIMA - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos serão efetuados a cada fornecimento realizado, no valor correspondente as Ordens de
fornecimentos comprovadamente atendidas.
7.2. Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, a Administração efetuará o pagamento
das faturas até o décimo dia útil da apresentação das mesmas na Tesouraria Municipal.
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7.3. Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente realizados.
7.4. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 10 (dez) dias úteis do recebimento da respectiva
solicitação, desde que a mesma seja atestada pelo setor competente da Prefeitura. Em todas as situações de
pagamento, o mesmo será efetuado com a apresentação das certidões negativas de débito a seguir: FGTS, CND
Municipal, CND Trabalhista, CND Estadual, e CND Conjunta.
7.5. O pagamento indicado no item anterior somente será liberado mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura à Prefeitura Municipal de Ourolândia - Bahia.
7.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a contratada tome as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em
questão, corrigido e atestado.
CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DOS FORNECIMENTOS
8.1. A forma de execução do objeto será de forma parcelada e iniciará mediante ordem de fornecimentos e
especificações do Termo de Referência.
8.2. Os fornecimentos e os serviços terão o gerenciamento, supervisão e fiscalização da Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, através do Sr. Calos André Guimarães de Araújo, inscrito no CPF sob o nº
731.282.015-87, denominado gestor do contrato, e como fiscal dos futuros contratos funcionários designados
e nomeados para este fim, ou o Chefe de Transportes Municipal.
8.3. Recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou servidor encarregado para
este fim, até a verificação da conformidade dos fornecimentos com as especificações no prazo de até 03 (três)
dias úteis, quando será emitido o termo de recebimento definitivo, quando for o caso.
8.4. Por ocasião dos fornecimentos, caso seja detectado que os mesmos não atendem às especificações técnicas
do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a Licitante a
providenciar a substituição dos itens não aceitos no prazo máximo de 02 (dois) dias.
CLAUSULA NONA - CONTRATAÇÃO
9.1. Após emissão de ordens de fornecimentos e efetivação dos itens fornecidos e/ou adquiridos serão
confeccionados contratos administrativos, oriundos das respectivas atas de registro de preços.
9.2. O Termo de Contrato de fornecimentos poderá ser substituído pelas Notas de Empenhos ou pelas Ordens
de fornecimentos na forma do § 4º, inciso II do artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/1993, observando as
disposições do Termo de Referência.
9.3. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado
para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de sua convocação, aceitar a Ordem de Execução do
fornecimento e apresentar o Contrato de Adesão relativo aos itens fornecidos.
CLÁUSULA DECIMA – DAS OBRIGAÇÕES
10.1. Do Município:
x

Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

x

Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à contratada;

x

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela contratada, recusando-as quando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas
faturas corretas;

x

Notificar por escrito, à contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;

x

Declarar os itens efetivamente fornecidos;
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x

Indicar, formalmente, o gestor e o fiscal do futuro contrato para acompanhamento do mesmo;

x

Exercer a fiscalização dos fornecimentos através de servidor (es) especialmente designado (s),
verificando se no desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os fornecimentos e
especificações previstos no Termo de Referência de forma satisfatória, e documentando as
ocorrências;

x

Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao encarregado da Contratada e, se necessário, ao
supervisor da área, para que as falhas possam ser corrigidas a tempo;

x

Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários todas as informações e esclarecimentos
que eventualmente venham a ser solicitados;

10.2. Da Promitente fornecedora:
x

Fornecer os itens objeto deste contrato, no local e tempo requeridos, mediante requisições do
preposto autorizado;

x

Assegurar a boa qualidade dos fornecimentos;

x

Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;

x

Não transferir ou ceder ou caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o
prévio consentimento da CONTRATANTE;

x

Manter durante todo o fornecimento do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência;

x

Apresentar durante o fornecimento do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente Termo de Referência;

x

Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas;

x

Realizar os fornecimentos desenvolvidos de forma regular, planejada e programada, nos moldes da
ordem de fornecimentos expedida pela Prefeitura Municipal.

x

A proposta também deverá contemplar os encargos sociais, obrigações trabalhistas, fiscais,
tributárias, impostos, frete e demais despesas diretas e indiretas inerentes à boa execução dos
fornecimentos aqui propostos.

x

Responsabilizar-se integralmente pelos fornecimentos contratados, em conformidade com as
especificações técnicas, nos termos da legislação vigente;

x

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do futuro contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
de materiais empregados;

x

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade, o
responsável pela fiscalização do Contratante em seu acompanhamento;

x

Designar preposto para representar a Contratada na execução do contrato;

x

Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao Contratante
quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o
resultado final dos fornecimentos.
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Transportar e entregar os itens no local designado, sendo de responsabilidade exclusiva da empresa
vencedora, sem que qualquer custo adicional possa ser incluído posteriormente.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS SANÇOES E PENALIDADES

11.1. A licitante ficará impedida de licitar e de contratar com a administração municipal pelo prazo de 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e contraditório, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, quando:
x

Não celebrar o contrato;

x

Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

x

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

x

Não mantiver a proposta;

x

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

x

Comportar-se de modo inidôneo;

x

Cometer fraude fiscal.

11.2. Além desta penalidade a Administração poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor
total da sua proposta dada como lance, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato dentro dos
05 (cinco) dias úteis contados da data de sua convocação.
11.3. O 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 Federal nº 8.666/1993.
11.4. Advertência dar-se-á, a critério da Administração, no caso de infrações leves.
11.5. Multas de até:
x

Por atraso na realização dos fornecimentos fica o contratado sujeito a multa diária de 0,5%, sobre o
total dos fornecimentos. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido
para execução do objeto.

x

Caso os fornecimentos objeto da licitação, não tenham sido realizados até 10 (dez) dias do prazo
estipulado para entrega, poderá a Administração rescindir o Contrato, sem prejuízo da cobrança de
multa e demais cominações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993.

11.6. Com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a
Licitante que:
x

Negar-se a receber ou não retirar a Nota de Empenho.

x

Não assinar o Contrato, quando convocado no prazo de validade de sua proposta.

x

Deixar de entregar a documentação exigida no edital.

x

Apresentar documentação falsa.

x

Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão.

x

Falhar ou fraudar na execução do contrato.
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11.7. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar ao fornecedor as seguintes
penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato:
x

Advertência.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso
de atraso na entrega.

x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimentos e aquisições, no
caso de recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho.

x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimentos e aquisições, no
caso de inexecução total ou rescisão por culpa do licitante.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), ao dia, aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimento,
por descumprimento de outras obrigações previstas neste Termo de Referência.

x

A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor das Ordens de
Fornecimentos, e poderá descontada dos pagamentos devidos pela Administração, ou cobrada
diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.

x

As sanções previstas neste edital somente serão aplicadas através de regular processo
administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

11.8. Da aplicação das penalidades caberá recurso ou pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da intimação do ato.
11.9. Será aplicada ao CONTRATADO suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Administração Municipal.
11.10. Até 01 (um) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.
11.11. Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações
enquanto não ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes
assumida, sem prejuízo de outras penalidades.
11.12. As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório constitucionais, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA.
11.13. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor dos fornecimentos, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da
Administração.
11.14. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços,
serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS EMPENHOS
13.1. O compromisso do fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho/ordem
de fornecimentos, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços.
13.2. A emissão do(s) empenho(s) será (ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer à unidade
requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.
13.3. Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao
registro de preços, o tipo e a quantidade do material e equipamento solicitado, valor (es), local (ais) e prazo de
entrega (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços).
CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. As condições gerais dos fornecimentos, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do prestador registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontramse definidos no Termo de Referência.
14.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, nos termos Decreto nº 039/2021.
14.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/1993, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal nº 039/2021 e Lei Federal nº 10.520/2002 no que não colidir com a
primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DO FORO
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Senhor do Bonfim – Bahia, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de
duas testemunhas abaixo.
Andorinha - Bahia, ............ de ........................ de 2021.
________________________
CONTRATANTE
__________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1ª_________________________
2ª_________________________

Fls. 45 de 61
Comissão Permanente de Licitação e Contratos - CPLC
Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro – Andorinha – Bahia
E-mail: licitacao_pma@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VPXWROU2YEC6UGPDNRNONG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
14 de Setembro de 2021
127 - Ano IX - Nº 3380

Andorinha

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM,
DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
ANDORINHA - BAHIA, E DO
OUTRO, ___________________________.
O MUNICÍPIO DE ANDORINHA - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
16.448.870/0001-68, com sede na Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro, CEP: 48.990.000, Andorinha - Bahia,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. xxxxxxxx, portador da cédula de identidade n° xxxxxx,
inscrito no CPF sob o nº xxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE e a ....................................., inscrita no
CNPJ sob nº .....................................situada à ..............................................................., neste ato representada por
......................................................., doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de
Fornecimento e de serviços, tendo seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto
contratado, descrito abaixo, constante no Processo Administrativo nº 382/2021, vinculado ao Pregão
Presencial SRP – Sistema de Registro de Preços nº 007/2021, regendo-se pela Lei Federal n° 10.520/2002
e pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e
suas alterações posteriores, bem como, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e pelo Decreto Municipal nº
039/2021, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes
cláusulas:
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E CONDIÇÕES DOS FORNECIMENTOS E DOS SERVIÇOS
1.1. Constitui objeto do presente contrato a seleção das melhores propostas para registro de preço, pelo
prazo de 12 (doze) meses para eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, bem como, aquisição de peças e acessórios, destinados aos
veículos pertencentes à frota operacional da prefeitura municipal de Andorinha - Bahia qual fora
declarada vencedora, após adjudicação e homologação pela autoridade competente no Pregão Presencial
SRP – Sistema de Registro de Preços nº 007/2021, conforme discriminação abaixo:

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 fizer nas compras de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as
partes, na forma dos §§ 1. º e 2.º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.
1.3. A forma de fornecimento e dos serviços será parcelada. O objeto deste termo contratual deverá ser
fornecido após a expedição da Ordem de fornecimentos pelo Prefeito Municipal e de acordo a necessidade do
Secretarias Requisitantes.
1.4. Por ocasião dos fornecimentos e dos serviços, caso seja detectado que os mesmos não atendem às
especificações técnicas do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte,
obrigando-se a CONTRATADA a providenciar a sua regularização.
1.5. A manutenção preventiva e corretiva será realizada mediante emissão de solicitação de execução de
serviços, após, chamada do Serviço de Transporte do Município, e terá por finalidade prevenir e corrigir
possíveis falhas, efetuando os necessários ajustes, reparos e consertos, inclusive a substituição de peças
desgastadas pelo uso.
1.6. O procedimento de entrega e recebimento do veículo será mediante anotação das condições de
recebimento e entrega com as suas respectivas quilometragens.
1.7. Toda manutenção corretiva será precedida de registro de avaliação do estado de conservação do veículo e
da emissão do orçamento analítico, devidamente aprovado pelo Serviço de Transportes e devidamente
autorizado pela secretaria competente do Município, no prazo máximo de quarenta e oito horas, após a
solicitação.
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1.8. Quaisquer serviços ou fornecimento de peças deverão ser precedidos de apresentação de
solicitação/ordem de serviço/fornecimento – emitida pelo setor de transporte do município e assinada pelo
Responsável pelo setor e ordenador de despesas.
1.9. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva visam ao restabelecimento das perfeitas condições de
funcionamento dos veículos, mediante substituição de peças e acessórios que se apresentarem defeituosos,
desgastados ou quebrados, e/ou execução de regulagens e ajustes (mecânicos, elétricos e eletrônicos) que
sejam necessários ao funcionamento dos veículos.
1.10. Os serviços considerados de manutenção preventiva e corretiva compreendem: recuperação de motor
(retifica, montagem, regulagem; recuperação de câmbio e de diferencial; lanternagem e pintura; conserto e
revisão de sistema hidráulico, do sistema de ar refrigerado; revisão do sistema elétrico e do sistema de injeção
eletrônica; conserto de radiador; recuperação de suspensão; alinhamento, cambagem, balanceamento e troca
de amortecedores; conserto do sistema de bomba e bico injetores e gerenciamento eletrônico; sistema de
freio; sistema de embreagem; conserto de fechaduras, ignições e confecção de chaves; conserto de rodas e
pneus em geral; recuperação interna do veículo (estofamento e painel); fornecimento e troca de óleo e
lubrificantes (motor, caixa de marcha, diferencial e direção hidráulica); substituição de filtros de ar, do óleo, do
motor e do óleo diesel; substituição e instalação de peças e acessórios; e demais serviços mecânicos
preventivos e corretivos correlatos para o bom funcionamento dos veículos pertencentes à frota do Município
de Andorinha.
1.11. A manutenção será do tipo preventiva e corretiva e tem por finalidade executar qualquer serviço que
envolva limpeza, regulagem, ajuste, teste, revisões e substituição de peças, a fim de evitar quebras ou defeitos,
bem como garantir o funcionamento dos veículos dentro das condições operacionais especificadas pelo
fabricante, e, ainda assegurar as condições de funcionamento estabelecidas pelo fabricante.
1.12. Durante a vigência contratual, a Contratada estará obrigada a prestar os serviços e fornecer peças para
os veículos que vierem a ser adquiridos pelo Município.
1.13. O material necessário à prevenção e correção deverá ser fornecido pela futura empresa contratada,
devendo, para tanto, comprometer-se a fornecer as ferramentas e equipamentos necessários ao tipo de serviço
a ser realizado.
1.14. Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a futura contratada será comunicada e deverá, no
mesmo prazo previsto para o procedimento original, contados no recebimento da comunicação, providenciar o
devido reparo, sem qualquer ônus para a contratante.
1.15. Os serviços serão executados com estrita observância da proposta da futura contratada e baseados nos
prazos e valores constantes das tabelas abaixo descritas, que deverão ser fornecidas ao município pela
empresa vencedora no ato da assinatura contratual:
x

Tabelas dos fabricantes de Tempo Padrão de Reparos (homem/hora, para serviços de mão de obra);

x

Tabela oficial de Preços de Peças e Acessórios Novos e Genuínos, emitidas pelos fabricantes dos
veículos constantes do presente termo de Referência, software Audatex ou outro similar – para os
licitantes que não conseguirem as tabelas junto às montadoras);

1.16. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da ordem
de serviço emitida pela contratante, salvo os casos previstos ou autorizados pela contratante, quando não
estiverem previstos em nenhuma das tabelas.
1.17. Em situações de pane nos veículos, a futura contratada deverá atender o chamado que venha a receber
do Município no prazo máximo de quatro horas, contados do registro da solicitação dos serviços.
1.18. A futura contratada deverá confeccionar, após a manutenção, relatório de assistência técnica, impresso
ou a critério do contratante, em meio digital, com a indicação dos serviços executados, numerados
tipograficamente, contendo termo de abertura e encerramento do serviço, onde serão anotados os dados
relevantes, discriminando os itens revisados, consertados e substituídos.
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1.19. Quando não for possível o emprego de peças genuínas nos veículos especificados, a empresa contratada,
mediante prévia autorização do Município, poderá utilizar peças similares, cujas especificações técnicas e
padrões de qualidade sejam os mesmos das peças de produção original/genuína (ABNT NBR 15296),
aplicando-se a diferença de preços entre as peças originais/genuínas e as similares.
1.20. As peças, materiais, componentes e acessórios necessários, originais de fábrica e da linha de montagem
do referido veículo (peças genuínas), quando requisitados, deverão ser fornecidos de imediato.
1.21. Caso a peça a ser substituída ou o serviço não conste da Tabela do Sistema AUDATEX ou em outra
similar, tal fato deverá ser imediatamente informado ao Município para que indique o local para sua aquisição,
após adequada pesquisa de preço.
1.22. O Município reserva-se ao direito de efetuar orçamento, sempre que julgar que o preço exigido pela
Licitante vencedora for superior ao praticado no mercado local, mesmo que esses preços tenham sido
extraídos das tabelas das fabricantes dos veículos, Sistema AUDATEX, ou outro similar.
1.23. Para efeitos dessa licitação, considera-se:
x

Peça Genuína: o produto utilizado com homologação da montadora para a linha de montagem ou
reposição, ou seja, com a chancela estampada no produto e na embalagem da montadora,
determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle de qualidade e seja inteiramente
novo sem que tenha passado por qualquer processo de reciclagem, recondicionamento ou
remanufatura, com garantia desta;

x

Peça Original de primeira linha: todos os componentes fabricados por fornecedores que
abastecem as montadoras e reparadoras independentes e também distribuídas diretamente no
mercado varejista (autopeças), sendo assim fica determinado que este produto seja inteiramente
novo sem que tenha passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento ou
remanufatura;

x

Peças Similares: aquela peça nova e de primeiro uso que não se enquadre como genuína ou original,
mas que as especificações técnicas e padrões de qualidade sejam os mesmos das peças de produção
original/genuína (ABNT NBR 15296).

1.24. As peças substituídas, mesmo que inaproveitáveis, deverão ser devolvidas ao Município da Andorinha
juntamente com a embalagem da peça aplicada.
1.25. A empresa contratada deverá oferecer os seguintes prazos de garantia:
x

Serviços e peças utilizados no motor, caixa de marchas e diferencial: garantia mínima de 06 (seis)
meses ou 10.000 (dez mil) quilômetros, sendo que a garantia se estenderá ao que ocorrer por último.

x

Para os serviços de funilaria e pintura, a garantia será, no mínimo, de 12 (doze) meses;

x

Demais serviços e peças, que não disponham de garantia de fabricante por prazo superior terão
garantia 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros, sendo que a garantia se estenderá ao que
ocorrer por último.

1.26. A data de recebimento definitivo pela Administração das notas fiscais de serviço e de fornecimento de
peças e acessórios inicia os prazos de garantia.
1.27. A Contratada deverá executar os serviços no prazo constante da Tabela de Tempo Padrão de Reparo,
podendo tal prazo sofrer prorrogações em razão da indisponibilidade de peças no mercado, o que deverá ser
objeto de autorização específica do Contratante e não representará qualquer acréscimo nos custos
originalmente aprovados, em consonância com a previsão contratual.
1.28. Os itens mencionados neste procedimento deverão possuir garantia mínima de 30 (trinta) dias contra
defeitos de fabricação e de acordo a legislação em vigor, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo.
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1.29. Durante a garantia a fornecedora deverá substituir os mesmos e demais componentes que apresentem
defeito de fabricação, dentro do prazo de garantia.
1.30. Se detectado defeito, a substituição dos mesmos será feita por conta da empresa fornecedora, no prazo
estipulado pela secretaria requisitante.
1.31. As solicitações referentes à troca deverão ser efetuadas pelo designado e/ou pela Comissão de
Recebimento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. A CONTRATADA se obriga a:
x

Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecer as peças, equipamentos e
acessórios, que se fizerem necessários, de acordo com a proposta apresentada e com o constante
neste instrumento, edital e contrato, suportando todos os ônus e encargos decorrentes do
fornecimento;

x

Seguir rigorosamente as condições para a prestação dos serviços mencionados neste termo e tabelas
de Tempo Padrão de Reparo e de preços de peça das fabricantes dos veículos (montadoras).

x

Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, a que se refere o presente termo de
referência, somente por meio de prepostos contidos em seu quadro permanente;

x

Assumir todos os custos ou despesa que se fizerem necessárias ao adimplemento das obrigações
decorrentes da futura contratação;

x

Manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de habilitação exigidas na
licitação;

x

Sujeitar-se a mais ampla fiscalização por parte do Contratante, prestando todos os esclarecimentos
solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

x

Fornecer o material necessário à manutenção e dispor de todas as ferramentas e equipamentos
necessários à escorreita execução dos serviços prestados;

x

Apresentar orçamentos para autorização;

x

Disponibilizar local apropriado para a guarda e conservação dos veículos, devendo ser em área total
ou parcialmente coberta, com total segurança, de modo a que os veículos não sejam expostos ao sol e
a chuva em tempo integral, enquanto estiverem sob responsabilidade da empresa contratada;

x

Apresentar ao Município a última Tabela de Tempo Padrão de Reparos para execução de serviços,
emitida pelo fabricante dos veículos, no ato da assinatura do contrato;

x

Apresentar extrato da folha da Tabela de Preços de Venda à vista de peças e acessórios emitida pelo
fabricante do veículo, correspondente à peça ou acessório substituído, junto com a nota fiscal;

x

Apresentar, no prazo máximo de quarenta e oito horas, a contar da solicitação, orçamento dos
serviços e fornecimentos solicitados;

x

Devolver ao Município as peças, equipamentos e acessórios substituídos;

x

Fornecer, mensalmente, relatório de manutenção impresso ou, a critério do Contratante, em meio
digital, contendo o registro de todo o trabalho executado e das peças porventura fornecidas;

x

Conceder ao Município especial prioridade para a execução dos serviços contratados;

x

Apresentar, sempre que solicitado, documentos e/ou notas fiscais que comprovem a procedência das
peças destinadas à substituição;

x

Atuar em estrita obediência à legislação trabalhista e previdenciária e às demais normas aplicáveis ao
exercício da atividade objeto desse termo;
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x

Responsabilizar-se por todas as despesas, tributos, contribuições previdenciárias, encargos
trabalhistas, taxas, fretes e quaisquer outros que forem devidos;

x

Não ultrapassar o período (hora técnica) necessário para a execução dos serviços conforme previsto
na Tabela de Tempo Padrão de Reparo;

x

Receber os veículos do Município para execução dos serviços e fornecimento de peças de segundafeira a sexta-feira, no horário de 08h00min às 18h00min.

x

Zelar pela conservação e proteção dos veículos que estiverem sob sua guarda;

x

Proibir que seus prepostos façam uso dos veículos em situações que não sejam testes mecânicos;

x

Devolver os veículos limpos, interna e externamente;

x

Disponibilizar capa para proteção dos bancos, para uso durante a manutenção dos veículos;

x

Manter plano de prevenção e combate a incêndio aprovado pelo órgão competente;

x

Responder pelos danos causados aos veículos e/ou bens da Contratante, quando resultantes de dolo
ou culpa de seus prepostos;

x

Arcar com o ônus decorrente de eventuais equívocos de dimensionamento dos serviços e peças
orçados e aprovados pelo Município;

x

Executar todos os serviços em suas dependências, com exceção daqueles que, justificadamente,
tenham que ser subcontratados após autorização expressa da Contratante;

x

Possuir em suas instalações caixa coletora de resíduos líquidos poluentes, que atenda às normas de
proteção ambiental, ou sistemas similares de recolhimento de óleos automotivos, incluindo a devida
coleta, segregação e destinação, sendo terminantemente vedado o descarte desse tipo de resíduo em
rede pública de esgoto;

x

Possuir, dentre outros, manômetros (pressão de óleo, pressão de linha de combustível e compressão
de cilindros), analisador multi-gás para controle de emissores, analisador multi-função do sistema de
arrefecimento, analisador multi-função de motores, regulador eletrônico de faróis.

x

Possuir equipe técnica compostas por profissionais qualificados para as diversas atividades de
manutenção, com certificados por empresas do ramo automotivo ou escola técnica, e observado os
procedimentos recomendados pelos fabricantes;

x

Encaminhar mecânicos, sempre que algum veículo apresente defeito que o impeça de se locomover;

x

Iniciar os serviços de manutenção e o fornecimento de peças somente após aprovação expressa do
orçamento pela Contratante;

x

Adotar as Tabelas das fabricantes de veículos ou o sistema AUDATEX ou similar, fornecendo,
inclusive, nestes últimos casos, para o Contratante o login e senha de acesso ao sistema, para
consultas às tabelas de peças e serviços.

x

Designar preposto para representa-la perante a Administração durante a execução do Contrato.

x

Serviço de guincho 24 horas, sem qualquer ônus para esta Administração;

x

Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;

x

Não transferir ou ceder ou caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o
prévio consentimento da CONTRATANTE;

x

Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas;
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x

A proposta também deverá contemplar os encargos sociais, obrigações trabalhistas, fiscais,
tributárias, impostos, frete e demais despesas diretas e indiretas inerentes à boa execução dos
serviços aqui propostos.

x

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do futuro contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
de materiais empregados;

x

Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao Contratante
quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o
resultado final dos fornecimentos.

x

Transportar e entregar os itens no local designado, sendo de responsabilidade exclusiva da empresa
vencedora, sem que qualquer custo adicional possa ser incluído posteriormente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. O CONTRATANTE se obriga a:
x

Comunicar à Contratada qualquer ocorrência relacionada a execução dos serviços e/ou fornecimento
de peças;

x

Proporcionar as facilidades necessárias ao bom desempenho do serviço e fornecimento contratados;

x

Fiscalizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, principalmente quanto aos resultados
alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e qualidade
demandada; à quantidade e qualidade dos recursos materiais empregados; à adequação dos serviços
prestados; ao cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

x

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e peças que não atendam aos requisitos constantes das
especificações técnicas usuais ou que atentem contra a segurança dos usuários e terceiros.

x

Efetuar o pagamento à Contratada, desde que os serviços executados e as peças fornecidas estejam
em conformidade com o estabelecido neste termo.

x

Atualizar, durante a vigência contratual, a relação de veículos oficiais destinatários dos serviços e
peças, principalmente quando se tratar de inclusão de novos veículos (respeitando a garantia do
fabricante de carros) ou a exclusão dos atuais já relacionados.

x

Notificar, por escrito, a Contratada por toda e qualquer irregularidade constatada na execução
contratual.

x

Emitir as autorizações de execução de serviços e fornecimento de peças, equipamentos e acessórios
necessários, numeradas em sequência e assinadas pela autoridade competente.

x

Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

x

Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à contratada;

x

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela contratada, recusando-as quando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas
faturas corretas;

x

Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários todas as informações e esclarecimentos
que eventualmente venham a ser solicitados;
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E OUTRAS CONDIÇÕES

4.1. O valor estimado do presente contrato será de R$____________ (__________), constante da proposta integrante
da licitação Pregão Presencial SRP – Sistema de Registro de Preços nº 007/2021, aceito pela
CONTRATANTE, entendido este como preço justo e suficiente para a total prestação dos fornecimentos, objeto
deste instrumento.
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4.2. O valor total deste contrato será pago pelo CONTRANTANTE a CONTRATADA conforme ordem de
fornecimentos e de acordo a necessidade, através de crédito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo
de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo
Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado. Em todas as situações de pagamento, o mesmo será
efetuado com a apresentação das certidões negativas de débito a seguir: FGTS, CND Municipal, CND Estadual,
CND Trabalhista, e CND Conjunta.
4.3. Nos preços acordados já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham
a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
4.4. As notas fiscais serão recebidas da seguinte forma: provisoriamente, para efeito de posterior verificação
da conformidade com os fornecimentos e com as especificações constantes na proposta da empresa, referente
às especificações técnicas, e, definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade, no prazo máximo
de 15 dias contados do recebimento provisório.
4.5. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que as notas fiscais foram emitidas em desacordo com o
especificado e com a proposta, com defeito ou incompleto, após a notificação por escrito, a empresa deverá
corrigi-las sob pena de sofrer as sanções cabíveis.
4.6. No caso das notas fiscais em desconformidade com o especificado, será determinado um prazo pela
fiscalização para a empresa o substitua, que iniciar-se a partir da data do termo de Recusa das notas fiscais.
4.7. Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
parceladamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse
intervalo de tempo não seja considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
4.8. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a contratada tome as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em
questão, corrigido e atestado.
4.9. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da
fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA.
4.10. O pagamento não isento a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e imperfeições
porventura apresentados após a liberação.
4.11. A licitante deverá indicar o correspondente percentual de desconto incidente, tendo como base de
cálculo, o valor das peças a serem aplicadas de acordo com a Tabela Oficial de Preços de Peças e Acessórios
Novos e Genuínos, emitida pelo fabricante dos veículos e o valor da hora- homem.
4.12. O percentual de desconto oferecido na proposta da empresa vencedora deverá incidir sobre a tabela do
fabricante, independentemente do fabricante, sobre os preços das peças.
4.13. O Contratante pagará à contratada, pelos serviços efetivamente prestados aos veículos das marcas
respectivas especificadas neste termo de referência, o valor das horas-homem efetivamente trabalhadas, para
os serviços de mão-de-obra, e, o valor das peças aplicadas com o desconto ofertado pelo licitante, vinculados à
Tabela Oficial de Preços de Peças e Acessórios Novos e Genuínos, ou em tabela AUDATEX ou similar.
4.14. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Notas Fiscais, emitidas em moeda corrente local
nacional, correspondentes aos serviços efetivamente executados e aceitos, após “atesto” pelo servidor
competente, até trinta dias, após a apresentação e aceitação da Nota fiscal/Fatura.
4.15. Se houver aplicação de multas, estas serão descontadas de qualquer fatura ou crédito existente para o
Município e, caso seja a mesma de valor superior ao crédito existente, deverá a diferença ser cobrada
administrativa ou judicialmente.
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CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO E DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
5.1. O termo contratual poderá durante o seu prazo de fornecimento, caso ocorra uma das situações previstas
no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e
autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia,
ser publicado em órgão de imprensa oficial.
5.2. Os reajustamentos de preços do objeto contratado, quando e se for os casos, serão efetuados e calculados
de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
5.3. Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela
variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia
da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
5.4. A CONTRATADA deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de
requerimento. A eventual autorização do reajuste de preço será concedida após a análise técnica e jurídica do
CONTRATANTE, porém somente contemplará os fornecimentos realizados a partir da data do protocolo do
pedido do CONTRATANTE.
5.5. Enquanto eventuais solicitações de reajuste de preços estiverem sendo analisadas, a CONTRATADA não
poderá suspender os fornecimentos, devendo os pagamentos ser realizados ao preço vigente.
5.6. A CONTRATANTE deverá, quando autorizado o reajuste do preço, lavrar Termo Aditivo com os preços
reajustados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem
juros e correção monetária, em relação aos fornecimentos, obras ou fornecimentos realizados após o protocolo
do pedido de reajuste.
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
6.1. O presente Contrato será publicado no Mural das Dependências Públicas Municipais no prazo máximo de
vinte (20) vinte dias corridos, contados da data de sua assinatura conforme art. 61 da Lei Federal nº
8.666/1993 e em Diário Oficial do Município até o quinto dia útil do mês subsequente, atendendo a Lei de
acesso à informação Lei nº 12.527/2011.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
7.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em
parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE sob pena de caducidade.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
8.1. A vigência deste Contrato será pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, conforme art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA NONA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS
9.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE GESTORA

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE

XXXX

XXXX

XXX

XXX

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
previstas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiaria no que couber pela Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993.
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10.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, não
cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES
11.1. A licitante ficará impedida de licitar e de contratar com a administração municipal pelo prazo de 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e contraditório, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, quando:
x
x

Não celebrar o contrato;
Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

x

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

x

Não mantiver a proposta;

x

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

x

Comportar-se de modo inidôneo;

x

Cometer fraude fiscal.

11.2. Além desta penalidade a Administração poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor
total da sua proposta dada como lance, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato dentro dos
05 (cinco) dias úteis contados da data de sua convocação.
11.3. O 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 Federal nº 8.666/1993.
11.4. Advertência dar-se-á, a critério da Administração, no caso de infrações leves.
11.5. Multas de até:
x

Por atraso na realização dos fornecimentos fica o contratado sujeito a multa diária de 0,5%, sobre o
total dos fornecimentos. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido
para execução do objeto.

x

Caso os fornecimentos objeto da licitação, não tenham sido realizados até 10 (dez) dias do prazo
estipulado para entrega, poderá a Administração rescindir o Contrato, sem prejuízo da cobrança de
multa e demais cominações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993.

11.6. Com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a
Licitante que:
x

Negar-se a receber ou não retirar a Nota de Empenho.

x

Não assinar o Contrato, quando convocado no prazo de validade de sua proposta.

x

Deixar de entregar a documentação exigida no edital.

x

Apresentar documentação falsa.

x

Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão.

x

Falhar ou fraudar na execução do contrato.

x

Não mantiver a proposta.
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x

Comportar-se de modo inidôneo.

x

Fizer declaração falsa.

x

Cometer fraude fiscal.

11.7. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar ao fornecedor as seguintes
penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato:
x

Advertência.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso
de atraso na entrega.

x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimentos e aquisições, no
caso de recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho.

x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimentos e aquisições, no
caso de inexecução total ou rescisão por culpa do licitante.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), ao dia, aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimento,
por descumprimento de outras obrigações previstas neste Termo de Referência.

x

A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor das Ordens de
Fornecimentos, e poderá descontada dos pagamentos devidos pela Administração, ou cobrada
diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.

x

As sanções previstas neste edital somente serão aplicadas através de regular processo
administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

11.8. Da aplicação das penalidades caberá recurso ou pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da intimação do ato.
11.9. Será aplicada ao CONTRATADO suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Administração Municipal.
11.10. Até 01 (um) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.
11.11. Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações
enquanto não ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes
assumida, sem prejuízo de outras penalidades.
11.12. As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e os
contraditórios constitucionais, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA.
11.13. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor dos fornecimentos, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da
Administração.
11.14. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTAO DO CONTRATO
12.1. A Supervisão e fiscalização do fornecimento do objeto desta licitação ficarão a cargo das Secretarias
Requisitantes. Uma vez que o responsável pelo recebimento dos produtos avalie os mesmos como de baixa ou
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má qualidade pode recusar-se a receber o determinado produto. O fornecedor deverá substituir o produto por
um de boa/ alta qualidade.
12.2. A forma de execução do objeto será de forma parcelada, de acordo a necessidade e seguindo o
cronograma e cardápio escolar e iniciará mediante ordem de fornecimento e especificações do Termo de
Referência.
12.3. A Supervisão e fiscalização dos fornecimentos do objeto desta licitação ficará a cargo da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e terá como Gestor o Sr. Sr. Calos André Guimarães de Araújo, inscrito no CPF
sob o nº 731.282.015-87 e como fiscal dos referidos contratos funcionários designados e nomeados para este
fim.
12.4. Não obstante a futura empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pelos fornecimentos dos
itens objeto deste procedimento, ao Secretarias Requisitantes é reservado o direito de, sem que de qualquer
forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
fornecimentos, diretamente ou por prepostos designados.
12.5. O recebimento dos itens objeto da futura aquisição se dará em caráter provisório, inicialmente, pela
Comissão ou servidor encarregado para este fim, até a verificação da conformidade dos fornecimentos com as
especificações no prazo de até 03 (três) dias úteis, quando será emitido o termo de recebimento definitivo,
quando for o caso.
12.6. Por ocasião dos fornecimentos, caso seja detectado que os mesmos não atendem às especificações
técnicas do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a
Licitante a providenciar a substituição dos itens não aceitos no prazo máximo de 03 (três) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Senhor do Bonfim,
Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer título.
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma para uma
só finalidade, afim de que possam produzir os seus devidos e legais efeitos.

Andorinha - Bahia, ............ de ........................ de 2021.
_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXX
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
_________________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1º ______________________________________________________ CPF: ____________________________________
2º ______________________________________________________ CPF: ____________________________________
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ANEXO V - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Designação de Representante:

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, neste ato
representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o
Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como mandatário, a quem se confere
amplos poderes para junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao
procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – SRP – Sistema de Registro de Preços nº
007/2021 e vinculado ao Processo Administrativo nº 382/2021, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais
para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar,
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Andorinha - Bahia, ______ de ___________________ de 2021.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO

A empresa _________________________, CNPJ ____________situada no endereço _________________, DECLARA a Prefeitura
Municipal de Andorinha - Bahia, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade do
Pregão Presencial 007/2021 e vinculado ao Processo Administrativo nº 382/2021:

Ter conhecimento do referido edital e que atende plenamente a todos os requisitos e condições de habilitação,
não havendo nada que nos desabone e no caso de alguma omissão ou falha, estamos cientes das sanções
previstas, acolhendo toda responsabilidade a nos imposta.

E para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02 e do
subitem 6.1.2 do Edital, estar ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

Andorinha - Bahia, ______ de ____________________ de 2020.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU
IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos e,
portanto, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

Andorinha - Bahia, ______ de ____________________ de 2021.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (EMPREGO DE MENORES)

Conforme o que determina o Art. 27, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, e, em
cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que relata: “São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social proibição de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”.

Desta forma declaramos a não existência de qualquer trabalhador em nosso quadro funcional que se enquadre
no texto das Leis, Artigos e Incisos citados acima, bem como salientamos o conhecimento das sanções e
penalidades previstas em Lei, pela omissão ou falha de informações, que vierem posteriormente a serem
apuradas, quanto á presente declaração.

Andorinha - Bahia, ______ de ______________ de 2021.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP (ART. 3º DA LEICOMPLEMENTAR
123/2006)

A empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr. (a) ____________________________________, portador (a) do Documento de Identidade
nº ___________________ e inscrito no CPF sob o nº _______________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre
os requisitos legais para qualificação como ____________________________________ (microempresa ou empresa de
pequeno porte), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a qualquer dos
impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, estabelecido nos arts.
42 a 49 da citada Lei.

Declaramos não ( ) ou possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação fiscal e tributária e não ( )
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, para regularização,
estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81
da Lei Federal nº 8.666/93.

Observação – em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Andorinha - Bahia, ______ de ____________________ de 2021.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
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EDITAL – COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 013/2021 – BB 894853

REGÊNCIA LEGAL

LEI FEDERAL Nº 8.666/1993;
LEI FEDERAL Nº 10.520/2002;
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;
LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014;
DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019;
DECRETO FEDERAL Nº 7.892/2013;
DECRETO MUNICIPAL Nº 039/2021;
DECRETO MUNICIPAL Nº 130/2021;

ÓRGÃO INTERESSADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA;
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO;
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE;

MODALIDADE

PREGÃO;

FORMA

ELETRÔNICA;

TIPO

SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS;

PROCESSO ADMINISTRATIVO

399/2021;

TIPO DE LICITAÇÃO

MENOR PREÇO;

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

MENOR PREÇO POR ITEM;

FORMA DE EXECUÇÃO

PARCELADA;

MODO DE DISPUTA

ABERTO;

OBJETO

SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA O REGISTRO DE PREÇO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE
HIGIENE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA
- BAHIA;

DISPONIBILIDADE DO EDITAL E SISTEMA DE REALIZAÇÃO

www.licitacoes-e.com.br

INICIO E ENCERRAMENTO
PROPOSTAS DE PREÇOS

DAS 12:30H00MIN DO DIA 15/09/2021 ÀS 08H00MIN DO DIA 29/09/2021;

DO

RECEBIMENTO

DAS

ANALISE E ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

08H00MIN ATÉ AS 09H30MIN DO DIA 29/09/2021;

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA, INICIO DA DIPSUTA

09H45MIN DO DIA 29/09/2021;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

FONTE

OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA COBRIR AS FUTURAS DESPESAS DECORRENTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SERÃO ALOCADOS QUANDO DA
EMISSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO
PRAZO DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA

12 (DOZE) MESES

PATRIMÔNIO INTEGRALIZADO LÍQUIDO OU CAPITAL SOCIAL MÍNIMO NECESSÁRIO

NÃO EXIGÍVEL;

PREGOEIRA RESPONSAVEL

ALINE DE JESUS MORAIS;
PREGOEIRA MUNICIPAL;
DECRETO Nº 168/2021;

CONTATOS E MAIORES INFORMAÇÕES

DAS 08H00MIN ÀS 12H00MIN;
FONE: 074-3529-1473;
SITE: www.andorinha.ba.gov.br
E-MAIL: licitação_pma@hotmail.com
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021
“LICITAÇÃO BB 894853”
O MUNICÍPIO DE ANDORINHA - BAHIA, por intermédio da PREGOEIRA OFICIAL, designada pelo Decreto nº 168/2021 e
Equipe de Apoio, tornam público para conhecimento dos interessados, que conforme autorização contida no Processo
Administrativo nº 399/2021, realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo SRP –
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, sob regime de execução por
preço unitário, regido pela Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº
123/2006, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014, aplicando-se subsidiariamente as
normas contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como, do Decreto Federal nº
7.892/2013, do Decreto Municipal nº 039/2021 e do Decreto Municipal nº 130/2021, além das demais disposições
legais aplicáveis e pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. O Pregão será realizado em sessão pública
on line por meio de recursos de tecnologia da informação – internet, através do site www.licitacoes-e.com.br, constante da
página eletrônica do Banco do Brasil, mediante as seguintes condições:
1 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS
1.1. Início e Encerramento do recebimento das propostas: .......................................das 12h30min do dia 15/09/2021, às
08h00min do dia 29/09/2021.
1.2. Abertura e análise das propostas: ..................................................................................das 08h00min às 09h30min do dia
29/09/2021.
1.3. Início da disputa: ..............................................................................................................................................às 09h45min do dia 29/09/2021.
1.4. Local: www.licitacoes-e.com.br
1.5. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF.
2 - DO OBJETO
2.1. O objeto da presente licitação é a seleção das melhores propostas para o registro de preço, pelo prazo de 12
(doze) meses para eventual contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza e de higiene para
atender às necessidades das diversas secretarias do município de Andorinha - Bahia, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
2.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a
participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus
Anexos quanto às especificações do objeto.
2.4. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança
- criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica - licitacoes-e.
3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1. Para participar da licitação, a Empresa deve efetuar seu credenciamento junto ao provedor do sistema que implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.
3.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de
identificação e senha pessoal e intransferível, obtida junto às Agências do Banco do Brasil S.A. sediadas no País.
3.3. O credenciamento se dará por intermédio da atribuição de chave de identificação e/ou senha individual.
3.4. O credenciamento será pessoal e intransferível para acesso ao sistema. O usuário credenciado será responsável por
todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências.
3.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A., ao provedor do sistema ou ao órgão promotor
da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.6. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
observada data e horário limite estabelecidos.
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3.7. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas
no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
3.8. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
3.9. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.10. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato
bloqueio de acesso.
3.11. O licitante é responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócio, resultante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.
3.12. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema
eletrônico, relativo às seguintes declarações.
3.13. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
3.14. Assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito da licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na
Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte.
4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste Edital e seus
anexos.
4.2. Estarão impedidos de participar da presente licitação:
a)

Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de Andorinha, cujo conceito
abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu
controle e as fundações por ela instituída ou mantida, no prazo e nas condições do impedimento;

b)

Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Municipal, Estadual ou Federal, o que
abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu
controle e as fundações por ela instituída e mantida, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja reabilitado perante a autoridade que aplicou a penalidade;

c)

Os interessados que estiverem em regime de falência, concordata, dissolução, liquidação ou concurso de credores;

d)

Empresas em forma de consórcio.

e)

Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

f)

Estrangeiros que não estejam autorizados a comercializar no País;

g)

Servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações instituídas e/ou
mantidas pelo Poder Público, por si ou por interposta pessoa, direta ou indiretamente, como licitante neste
processo licitatório;

h)

Empresa isoladamente 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. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.4. A participação nesta licitação significa:
a)

Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital e conhecem e concordam plenamente com as
instruções, deveres e direitos aqui descritos;
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b)

Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a regulam;

c)

Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma eletrônica;

d)

Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens, das condições
de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as
licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais documentos anexos.

4.5. Para os itens 01, 03 a 65, 67 a 85, 87 a 100 e 102 e 103 a participação é exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, e para os itens 02, 66, 86 e 101 ocorrerá tratamento diferenciado para microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de
acesso e senha.
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja
alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema;
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente
ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados
para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
5.8. Na data e horário determinados no preâmbulo deste edital, as propostas serão abertas para disputa de lances. A sessão
pública do pregão eletrônico será realizada conforme data e horário determinado igualmente no preâmbulo, momento em
que ocorre a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade.
5.9. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da
sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor através do sistema.
5.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.
5.11. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real pelo sistema, do valor do
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
5.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no
certame, sem prejuízos dos atos realizados.
5.13. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e
terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes, através de mensagem eletrônica no campo
“mensagens”, próprio do site licitacoes-e ou outro meio eletrônico, divulgando data e hora da reabertura da sessão.
5.14. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. A proposta de preços inicial deverá ser informada e anexada em campo especifico, exclusivamente por meio do Sistema
Eletrônico (licitações-e), com observância as disposições do Termo de Referência, conforme do Anexo II.
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6.2. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
x
x
x
x

Valor unitário e total do item;
Marca;
Fabricante; Modelo; (quando for o caso)
Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência:
indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do
bem no órgão competente, quando for o caso;

6.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas
federais, quando participarem de licitações públicas;
7 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local
indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos
os participantes.
7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase
de aceitação.
7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de
lances.
7.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do lote.
7.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser mínimo de R$ 100,00 (cem reais) para os itens 01 a 04,
09 a 22, 24 a 27, 29 a 34, 36 a 39, 41 a 43, 46 a 51, 54, 55, 58 a 60, 65 a 70, 72 a 78, 80 a 83, 85, 86, 88, 90 a 95, 98, 99, 101 a
103 e mínimo de R$ 10 (dez reais) para os itens 05, 06, 07, 08, 23, 28, 35, 40, 44, 45, 52, 53, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 71, 79, 84,
87, 89, 96, 97 e 100.
7.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme os critérios definidos no art. 32 do Decreto Federal
nº 10.024/2019.
7.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

Fls. 5 de 50
Comissão Permanente de Licitação e Contratos - CPLC
Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro – Andorinha – Bahia
E-mail: licitacao_pma@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VPXWROU2YEC6UGPDNRNONG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
14 de Setembro de 2021
148 - Ano IX - Nº 3380

Andorinha

7.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.
7.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
7.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado
pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor
preço.
7.17. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº
8.538, de 2015.
7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.
7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.24. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da
Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
x
x
x
x

No país;
Por empresas brasileiras;
Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.25. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances
empatados.
7.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.27. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.28. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao
último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.29. Qualquer elemento que possa identificar a licitante antes da disputa de lances, importará na sua desclassificação, sem
prejuízo das sanções previstas neste edital.
7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
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7.31. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente,
na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
7.32. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes.
8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação
ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão
nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento
das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.7. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.
8.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do
material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua
continuidade.
8.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance
mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas
neste Edital.
8.12. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor.
8.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.14. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta
não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o
disposto neste Edital.
9 - DA HABILITAÇÃO
9.1. Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados numerados e rubricados pelo responsável legal da
licitante e de preferência, em ordem sequencial, conforme as seguintes disposições:
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9.2. Os Documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensaoficial.
9.3. Na habilitação jurídica exigir-se-á dos interessados:
x

Documento com foto, podendo ser Cédula de Identidade ou documento equivalente dos sócios e representantes
legais da empresa;

x

Registro Comercial e alterações no caso de empresa individual;

x

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações quando for o caso, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores.

x

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

x

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;

9.4. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
x

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ).

x

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

x

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

x

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

x

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1o de maio de 1943.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei ou do
próprio documento, será considerado o lapso de 30 (trinta) dias entre a data de sua expedição e a data para entrega dos
envelopes.
9.5. A Qualificação Econômica Financeira exigir-se-á dos interessados:
x

Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo Cartório de Distribuição da
comarca sede da pessoa jurídica, com data de emissão até 30 (trinta) dias anteriores à data de realização desta
licitação, válida para as demais certidões cartoriais;

x

Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício exigível em Lei último exercício, devidamente
registrado ou publicado, que comprovem a boa situação financeira do licitante. O licitante, conforme o caso
apresentará publicação do Balanço ou cópias reprográficas das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o
Balanço e a DER com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta
Comercial do Estado da sede do licitante ou no Cartório do Registro de Títulos e Documentos, todos, assinados
pelo Contador e Dirigente/Sócio qualificados, vedados à substituição por Balancetes ou Balanço provisório,
acompanhado de Certidão de Quitação do Conselho Regional de Contabilidade, conforme Resolução nº 871, de
23/03/2000, do CFC, comprovando que o profissional esta regular perante o órgão fiscalizador;

9.6. Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
x

Comprovação de aptidão do desempenho de atividade com a apresentação de atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado que comprove a aptidão da licitante para os fornecimentos pertinentes e
compatíveis ou similares, com o objeto da licitação, ou que cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo
satisfatório contratos anteriormente mantidos com os emitentes dos atestados, este atestado deverá ser em papel
timbrado da entidade emitente do atestado;

9.7. Cumprimento do dispositivo Constitucional:
x

A licitante deverá apresentar declaração expressa de que não estar impedida de licitar ou contratar com a
Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive
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as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele
instituídas ou mantidas, conforme modelo do ANEXO V.
x

Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de cumprimento do
disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme ANEXO VI.

x

Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de condição de ME ou
EPP., conforme ANEXO VII.

x

Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de autenticidade dos
documentos, conforme ANEXO VIII.

9.8. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo
de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
9.10. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
9.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.
9.12. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.13. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
x

Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

x

Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

x

Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,
vinculam a Contratada.
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10.2. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em
algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência
entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou
de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na
internet, após a homologação.
10.7. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico;
11 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DO EMPENHO
11.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes do Pregão Eletrônico, serão alocados quando
da emissão das Notas de Empenho.
11.2. O compromisso dos fornecimentos estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho/ordem de
fornecimentos, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços.
11.3. A emissão do(s) empenho(s) será (ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer à unidade requisitante, ou
pela autoridade por ele delegada.
11.4. Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de
preços, o tipo e a quantidade do material e equipamento solicitado, valor (es), local (ais) e prazo de entrega (quando não
especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços).
12 - DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada, será concedido o
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de
recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
12.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade
do recurso.
12.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
12.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo
sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
x

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam.

x

Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
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13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
13.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição
de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.2. Após a fase recursal, quando for o caso, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
15 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da
convocação, proceder à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, depois de cumpridos os requisitos de publicidade,
terão efeito de compromisso de fornecer, nas condições estabelecidas.
15.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma
única vez, por igual período, quando solicitado pelo (s) licitante (s) vencedor (s), durante o seu transcurso, e desde que
devidamente aceito.
15.3. Na Ata de Registro de Preços estão definidos os critérios para atualização dos preços registrados e as penalidades em
caso de inexecução total ou parcial da mesma ou da ordem de fornecimento (nota de empenho).
15.4. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal, diretor, sócio da empresa ou procurador
devidamente acompanhado, respectivamente, do contrato social ou procuração, e cédula de identidade para ambas as
hipóteses.
15.5. A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador adquirir os fornecedores, ficando-lhe facultada a
utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.
15.6. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes
no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do (s) item (ns), as respectivas quantidades,
preços registrados e demais condições.
15.7. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos
do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência,
quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº 8.666, de 1993;
16 – FORMALIZAÇÃO DO CADASTRO RESERVA
16.1. No caso de a licitante vencedora não atender a convocação ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem
prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus anexos, poderá o Órgão Gerenciador convocar as licitantes
remanescentes respeitadas à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
16.2. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento providenciará a assinatura da Ata de Registro de Preços e
encaminhará cópias aos setores fiscalizadores e participantes, quando houver.
16.3. Serão registrados na Ata de Registro de Preços, nesta ordem:
x

Os preços e quantitativos da Licitante mais bem classificada durante a etapa competitiva; e

x

Os preços e quantitativos das Licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens ou serviços em valor igual ao da
Licitante mais bem classificada.

16.4. Caso haja mais de uma Licitante na situação de que trata o subitem anterior, estas serão classificadas segundo a ordem
da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
16.5. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro reserva, no caso de exclusão da
primeira colocada, nas hipóteses previstas neste Edital.
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17 - DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
17.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data assinatura da mesma e da
publicação da respectiva Ata, conforme planejamento dentro do exercício financeiro da Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.
17.2. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e a ampla defesa:
17.3. A pedido, quando:
x

Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de
força maior;

x

O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem o custo do material.

17.4. Por iniciativa da Administração Pública, quando:
x

Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;

x

Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

x

Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;

x

Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

x

Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Notas de Empenho ou as Ordens de
fornecimentos da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

x

Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

x

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o cancelamento da Ata de
Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

17.5. O cancelamento do registro de preços ocorrerá também nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto
Municipal nº 039/2021.
18 – DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
18.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou
cancelados por fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a administração promover as negociações junto aos
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.
18.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administração convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
18.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e definidos o novo preço
a ser pactuada pela Administração, a Licitante Vencedora registrada será convocado pela Administração para alteração do
preço da Ata de Registro de Preços, mediante aditamento.
18.4. Os Fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
18.5. A ordem de classificação dos Fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classificação original.
18.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o Fornecedor não puder cumprir o
compromisso, a Administração poderá:
x

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da Ordem de fornecimentos e
sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

x

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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18.7. Não havendo êxito nas negociações, a Administração revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
19 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
19.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido
instrumento equivalente.
19.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o
Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização),
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
19.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato
ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
19.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
adjudicatário e aceita pela Administração.
19.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:
x

Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da
Lei nº 8.666, de 1993;

x

A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

x

A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93
e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

19.6. O prazo de vigência da contratação é de 05 (cinco) meses prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou
no termo de referência.
19.7. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
19.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar
a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse
licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata
de registro de preços.
20 - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
20.1. Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados de acordo
com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
20.2. Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela variação do
porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do
novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
20.3. A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial justificando e comprovando o reajuste, acompanhado
de requerimento.
21 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
21.1. A forma de fornecimento do objeto será de forma parcelada e iniciará mediante ordem de fornecimento e
especificações do Termo de Referência.
21.2. Não obstante a futura Contratada seja a única e exclusiva responsável pelos fornecimentos dos itens objeto deste
procedimento, ao Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os fornecimentos, diretamente ou por prepostos
designados.
21.3. O gerenciamento, a Supervisão e fiscalização da ata de registro de preços, bem como, dos fornecimentos do objeto
desta licitação ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, representado pelo Sr. Carlos André
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Guimarães de Araújo, inscrito no CPF sob o nº 731.282.015-87, denominado gestor do contrato, e como fiscal dos
referidos contratos funcionários designados e nomeados para este fim.
21.4. O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, pela comissão ou servidor encarregado para este fim, até a
verificação da conformidade dos fornecimentos com as especificações no prazo de até 03 (três) dias úteis, quando será
emitido o termo de recebimento definitivo, quando for o caso.
21.5. Por ocasião dos fornecimentos, caso seja detectado que os mesmos não atendem às especificações técnicas do objeto
licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a Licitante a providenciar a substituição
dos itens não aceitos no prazo máximo de 03 (três) dias.
21.6. Competirá ao Órgão gerenciador, proceder ao acompanhamento da execução do contrato, bem assim receber o objeto,
competindo ao servidor ou comissão designados, primordialmente:
a)

Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências
necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

b)

Transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando for o
caso;

c)

Dar imediata ciência os seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou
a rescisão contratual;

d)

Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;

e)

Promover a verificação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o recebimento de
pagamentos;

f)

Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;

g)

Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do
contrato.
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

22.1. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
x

Fornecer os itens objeto deste contrato, no local e tempo requeridos, mediante requisições do preposto
autorizado;

x

Assegurar a boa qualidade dos fornecimentos;

x

Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento,
omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;

x

Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;

x

Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;

x

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;

x

Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente pregão eletrônica;

x

Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários
ou descontos de duplicatas.

x

Realizar os fornecimentos desenvolvidos de forma regular, planejada e programada, nos moldes da ordem de
fornecimentos expedida pela Prefeitura Municipal.

x

A proposta também deverá contemplar os encargos sociais, obrigações trabalhistas, fiscais, tributárias, impostos,
frete e demais despesas diretas e indiretas inerentes à boa execução dos fornecimentos aqui propostos.
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x

Responsabilizar-se integralmente pelos fornecimentos contratados, em conformidade com as especificações
técnicas, nos termos da legislação vigente;

x

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

x

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade, o responsável pela fiscalização
do Contratante em seu acompanhamento;

x

Designar preposto para representar a Contratada na execução do contrato;

x

Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao Contratante quaisquer fatos ou
anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos fornecimentos.

22.2. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
x
Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
x

Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à contratada;

x

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela contratada, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando, nestes
casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;

x

Notificar por escrito, à contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;

x

Declarar os materiais efetivamente entregues;

x

Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual;

x

Exercer a fiscalização dos fornecimentos através de servidor (es) especialmente designado (s), verificando se no
desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os fornecimentos e especificações previstos no edital, no
Termo de Referência, na proposta e no contrato, de forma satisfatória, e documentando as ocorrências;

x

Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao encarregado da Contratada e, se necessário, ao supervisor
da área, para que as falhas possam ser corrigidas a tempo;

x

Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários todas as informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados;
23 - DO PAGAMENTO

23.1. O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada através de crédito em conta corrente
ou cheque nominal, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de
atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado. Em todas as situações de pagamento, o mesmo será
efetuado com a apresentação das certidões negativas de débito a seguir: FGTS, CND Municipal, CND Estadual, CND
Trabalhista e CND Conjunta.
23.2. Os pagamentos a serem efetuados para a empresa a ser contratada ocorrerão mediante recebimento e conferencia da
nota fiscal, após atesto do setor competente e, nas condições da Lei Federal nº 10.520/2002 subsidiaria pela Lei Federal nº
8.666/1993, além da conformidade com os recursos financeiros que darão suporte ao contrato a ser celebrado entre as
partes.
23.3. Correrão por conta da empresa vencedora e convocada para assinar o contrato todas às despesas decorrentes dos
fornecimentos, tais como, transporte, encargos fiscais, trabalhistas, impostos, taxas, seguros, garantia e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto a ser licitado.
23.4. As notas fiscais serão recebidas da seguinte forma: provisoriamente, para efeito de posterior verificação da
conformidade com os fornecimentos e com as especificações constantes na proposta da empresa, referente às especificações
técnicas, e, definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade, no prazo máximo de 15 dias contados do
recebimento provisório.
23.5. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que as notas fiscais foram emitidas em desacordo com o especificado e
com a proposta, com defeito ou incompleto, após a notificação por escrito, a empresa deverá corrigi-las sob pena de sofrer as
sanções cabíveis.
23.6. No caso das notas fiscais em desconformidade com o especificado, será determinado um prazo pela fiscalização para a
empresa o substitua, que iniciar-se a partir da data do termo de Recusa das notas fiscais.
Fls. 15 de 50
Comissão Permanente de Licitação e Contratos - CPLC
Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro – Andorinha – Bahia
E-mail: licitacao_pma@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VPXWROU2YEC6UGPDNRNONG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
14 de Setembro de 2021
158 - Ano IX - Nº 3380

Andorinha

24 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES
24.1. A licitante ficará impedida de licitar e de contratar com a administração municipal pelo prazo de 05 (cinco) anos,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e contraditório, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando:
x

Não celebrar o contrato;

x

Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

x

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

x

Não mantiver a proposta;

x

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

x

Comportar-se de modo inidôneo;

x

Cometer fraude fiscal.

24.2. Além desta penalidade a Administração poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da sua
proposta dada como lance, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato dentro dos 05 (cinco) dias úteis
contados da data de sua convocação.
24.3. O 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 Federal nº 8.666/1993.
24.4. Advertência dar-se-á, a critério da Administração, no caso de infrações leves.
24.5. Multas de até:
x

Por atraso na realização dos fornecimentos fica o contratado sujeito a multa diária de 0,5%, sobre o total dos
fornecimentos. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para execução do objeto.

x

Caso os fornecimentos objeto da licitação, não tenham sido realizados até 10 (dez) dias do prazo estipulado para
entrega, poderá a Administração rescindir o Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa e demais cominações
previstas na Lei Federal n° 8.666/1993.

24.6. Com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a Licitante que:
x

Negar-se a receber ou não retirar a Nota de Empenho.

x

Não assinar o Contrato, quando convocado no prazo de validade de sua proposta.

x

Deixar de entregar a documentação exigida no edital.

x

Apresentar documentação falsa.

x

Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão.

x

Falhar ou fraudar na execução do contrato.

x

Não mantiver a proposta.

x

Comportar-se de modo inidôneo.

x

Fizer declaração falsa.

x

Cometer fraude fiscal.

24.7. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar ao fornecedor as seguintes penalidades, pelo
atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato:
x

Advertência.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de atraso na
entrega.
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x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimentos e aquisições, no caso de recusa
injustificada em retirar a Nota de Empenho.

x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimentos e aquisições, no caso de
inexecução total ou rescisão por culpa do licitante.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), ao dia, aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimento, por
descumprimento de outras obrigações previstas neste Termo de Referência.

x

A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor das Ordens de Fornecimentos, e poderá
descontada dos pagamentos devidos pela Administração, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou
judicialmente.

x

As sanções previstas neste edital somente serão aplicadas através de regular processo administrativo, observadas
as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

24.8. Da aplicação das penalidades caberá recurso ou pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
da intimação do ato.
24.9. Será aplicada ao CONTRATADO suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal.
24.10. Até 01 (um) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.
24.11. Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os
danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras
penalidades.
24.12. As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou conjuntamente
com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e os contraditórios constitucionais, a
depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA.
24.13. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem
deduzidas do valor correspondente ao valor dos fornecimentos, após prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Administração.
24.14. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da
notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
25 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
25.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar
este Edital.
25.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao_pma@hotmail.com, ou por petição
dirigida ou protocolada no endereço Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro, CEP: 48.990-000, Andorinha - Bahia.
25.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
25.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
25.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três)
dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
endereço indicado no Edital.
25.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento
do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
25.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
25.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos
do processo de licitação.
25.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a
administração.
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26 - RESCISÃO
26.1. A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas na
Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiaria no que couber pela Lei Federal nº 8.666/1993.
26.2. Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII,
XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993.
26.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
27 - REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
27.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei Federal nº 8.666/1993, no seu todo ou em
parte.
27.2. O município se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se
constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.
27.3. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da presente licitação,
ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao licitante.
28 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata da sessão no sistema eletrônico.
28.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
28.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
28.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
28.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança
da contratação.
28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
28.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja
possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
28.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Edital.
28.11. O Município de Andorinha – Bahia poderá a qualquer tempo recusar o fornecimento, no todo ou em parte, sempre
que não atender ao estipulado neste Termo ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis.
28.12. O fornecimento do objeto deste Termo e da licitação deve ser executado diretamente pela licitante vencedora, não
podendo ser transferido, subempreitada, cedido ou sublocado.
28.13. No interesse e na necessidade do Município de Andorinha, o objeto da contratação poderá sofrer acréscimos ou
supressões, nos termos do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das devidas
justificativas.
28.14. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido em lei, exceto as supressões resultantes de
acordo entre as partes.
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28.15. De acordo com o art. 48 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, as propostas que apresentem valores
incompatíveis com os preços praticados no mercado ou que apresentem valores excessivos, superiores aqueles fixados no
ato convocatório como sendo o maior valor que a Administração está disposta a desembolsar, serão desclassificadas, acaso
não haja a sua readequação.
28.16. Nos preços propostos e nos lances que vier a ofertar deverão estar inclusos todos os custos necessários à execução do
serviço/fornecimento objeto do presente Termo e da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, transporte, garantia dos materiais/acessórios e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta. Não será permitido,
portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado.
28.17. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.andorinha.ba.gov.br , e também poderão ser
lidos e/ou obtidos no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br , e, no endereço Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro,
Andorinha - Bahia, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
28.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DE QUE NÃO ESTAR IMPEDIDA DE LICITAR OU
CONTRATAR COM ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO
FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS;
ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME E/OU EPP;
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS;
ANEXO IX – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO;

Andorinha - Bahia, 09 de setembro de 2021.
________________________________
Aline de Jesus Morais
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Contratos
Decreto nº 169/2021
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
DO OBJETO
Seleção das melhores propostas para o registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual contratação de
empresa para o fornecimento de materiais de limpeza e de higiene para atender às necessidades das diversas secretarias do
município de Andorinha - Bahia.
DA JUSTIFICATIVA
Tendo em vista a necessidade e buscando o melhor desenvolvimento dos órgãos públicos no que tange a aquisição de
material de limpeza e higienização, uma vez que diariamente estes órgãos recebem diversas pessoas, o que favorece à
contaminação por bactérias, vírus, fungos, dentre outros, e também em atendimento da legislação vigente e garantia das
boas práticas assépticas, evitando a disseminação de infecções, retirada de sujidades e focos de contaminação de superfícies,
assegurando um ambiente adequado, limpo e agradável aos funcionários, colaboradores e cidadãos andorinhenses, faz-se
necessária esta aquisição, a fim de atender e dar continuidade ao desenvolvimento dos trabalhos das diversas secretarias e
setores do município.
Ainda informo, que após planejamento e consulta ao Setor de Licitação e Contratos, nos foi orientado que por se tratar de
objeto caracterizado como bens e serviços comuns, será adotada a modalidade Pregão, conforme Lei nº 10.520 de 17 de
julho de 2002, e na forma eletrônica, tomando por amparo legal o que está previsto no Decreto nº 10.024/2019
subsidiadamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, o mesmo será realizado através de Sistema de Registro de
Preços, como previsto no art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993 e no Decreto Municipal nº 039/2021.
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Homologado o resultado da licitação, a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocarão os interessados para, no prazo de 05 (cinco)
dias, contados da data da convocação, proceder à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, depois de cumpridos os
requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso de fornecer, nas condições estabelecidas.
O prazo estabelecido no item anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez,
por igual período, quando solicitado pelo (s) licitante (s) vencedor (s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente
aceito.
Na Ata de Registro de Preços estão definidos os critérios para atualização dos preços registrados e as penalidades em caso
de inexecução total ou parcial da mesma ou da ordem de fornecimento (nota de empenho).
A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal, diretor, sócio da empresa ou procurador
devidamente acompanhado, respectivamente, do contrato social ou procuração, e cédula de identidade para ambas as
hipóteses.
Os fornecedores incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a cumprir condições estabelecidas no ato
convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
A existência de preços registrados não obriga o órgão gerenciador a adquirir os fornecedores, ficando-lhe facultada a
utilização de outros meios, respeitado a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no
Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do (s) item (ns), as respectivas quantidades, preços
registrados e demais condições.
Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do
licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência,
quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993;
FORMALIZAÇÃO DO CADASTRO RESERVA
No caso de a licitante vencedora não atender a convocação ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo
das cominações previstas neste Termo de Referência, poderá o Órgão Gerenciador convocar as licitantes remanescentes
respeitadas à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado.
Serão registrados na Ata de Registro de Preços, nesta ordem:
x

Os preços e quantitativos da Licitante mais bem classificada durante a etapa competitiva;

x

Os preços e quantitativos das Licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens em valor igual ao da Licitante mais
bem classificada.
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Caso haja mais de uma Licitante na situação de que trata o item anterior, estas serão classificadas segundo a ordem da última
proposta apresentada durante a fase competitiva.
O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro reserva, no caso de exclusão da primeira
colocada, nas hipóteses previstas neste Edital.
DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura da respectiva Ata,
conforme planejamento dentro do exercício financeiro do corrente ano.
O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e a ampla defesa:
A pedido, quando:
x

Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior;

x

O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado
dos insumos que compõem o custo do material dos fornecimentos.

Por iniciativa da Administração, quando:
x

Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

x

Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

x

Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;

x

Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

x

Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Notas de Empenho ou as Ordens de
fornecimentos da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

x

Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

x

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o cancelamento da Ata de Registro
de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

O cancelamento do registro de preços ocorrerá também nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto Municipal nº
039/2021.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados a cada fornecimento ocorrido, no valor correspondente as Ordens de Fornecimento
comprovadamente atendidas, o que poderá originará um contrato administrativo.
Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, a Administração efetuará o pagamento das faturas até o
décimo dia útil da apresentação das mesmas na Tesouraria Municipal.
Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos.
O pagamento será efetuado conforme fornecimento, em até 10 (dez) dias úteis do recebimento da respectiva solicitação,
desde que a mesma seja atestada pelo setor competente da Prefeitura. Em todas as situações de pagamento, o mesmo será
efetuado com a apresentação das certidões negativas de débito a seguir: CND Trabalhista, FGTS, CND Municipal, CND
Estadual, e CND Conjunta.
O pagamento indicado no item anterior somente será liberado mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura à Prefeitura
Municipal de Andorinha – Bahia e atesto do setor competente.
Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da
Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a contratada tome as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão alocados
quando da emissão das Notas de Empenho.
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DOS EMPENHOS
O compromisso do fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho/ordem de fornecimento, que
será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços.
A emissão do (s) empenho (s) será (ão) autorizada (s) pelo titular da pasta à qual pertencer à unidade requisitante, ou pela
autoridade por ele delegada.
Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de preços, o
tipo e a quantidade do material e fornecimentos solicitado, valor (es), local (ais) e prazo de entrega (quando não
especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços).
DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou
cancelados por fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto
aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº
8.666/1993.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração
convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e definidos o novo preço a ser
pactuada pela Administração, a Licitante Vencedora registrada será convocado pela Administração para alteração do preço
da Ata de Registro de Preços, mediante aditamento.
Os Fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classificação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a
Administração poderá:
x

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da Ordem de Fornecimentos e
sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

x

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, a Administração revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A forma de execução do objeto será de forma parcelada e iniciará mediante ordem de fornecimento.
A Supervisão da execução do objeto desta licitação ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento,
representado pelo Sr. Carlos André Guimarães de Araújo, inscrito no CPF sob o nº 731.282.015-87, denominado gestor
do contrato e como fiscal dos referidos contratos funcionários designados e nomeados para este fim.
Não obstante a futura empresa registrada seja a única e exclusiva responsável pelos fornecimentos dos itens objeto deste
procedimento, ao Órgão Gerenciador é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os fornecimentos, diretamente ou por prepostos
designados.
O recebimento dos itens objeto da futura aquisição se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou servidor
encarregado para este fim, até a verificação da conformidade dos fornecimentos com as especificações no prazo de até 03
(três) dias úteis, quando será emitido o termo de recebimento definitivo, quando for o caso.
Por ocasião dos fornecimentos, caso seja detectado que os mesmos não atendem às especificações técnicas do objeto
licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a Licitante a providenciar a substituição
dos itens não aceitos no prazo máximo de 03 (três) dias.
DA CONTRATAÇÃO
Após emissão de ordens de fornecimentos e efetivação dos itens fornecidos e/ou adquiridos serão confeccionados contratos
administrativos, oriundos das respectivas atas de registro de preços.
O Termo de Contrato do fornecimento poderá ser substituído pelas Notas de Empenhos ou pelas Ordens de fornecimento na
forma do § 4º, inciso II do artigo 62 da Lei Federal nº 8.66619/1993, observando as disposições do Termo de Referência.
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Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para, no prazo de
05 (cinco) dias, contados da data de sua convocação, aceitar a Ordem de fornecimentos e apresentar o Contrato de Adesão
relativo aos serviços/fornecimentos a serem prestados.
A empresa licitante vencedora do certame terá suas obrigações estabelecidas em contrato com a Prefeitura Municipal e o
Órgão Gerenciador, obedecendo todas as cláusulas e condições constantes neste Termo de Referência.
PRAZO DO CONTRATO
Quando da opção de ocorrer geração de contrato administrativo este terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados
da data da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a legislação em vigor,
sendo pertinente e conveniente às partes.
DO LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
Os fornecimentos serão efetuados de forma parcelada, de acordo a necessidade de cada secretaria, dentro do prazo
estabelecido neste Termo de Referência após emissão da ordem de fornecimento e iniciará depois de emitida ordem de
fornecimento e assinatura da Ata de Registro de Preços e assinatura do contrato quando for o caso.
O fornecimento dos itens será efetuado, com prazo de entrega não superior a 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do
recebimento da autorização de entrega e deverá ser recebido no local designado na compra, sendo na sede do município ou
distrito, de segunda-feira a sexta-feira no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min.
O transporte e a entrega dos itens no local designado serão de responsabilidade exclusiva da empresa vencedora, sem que
qualquer custo adicional possa ser incluído posteriormente e deverão ser entregues em cada localidade constante na ordem
de pedido/compras.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Fornecer os itens objeto deste contrato, no local e tempo requeridos, mediante requisições do preposto
x
autorizado;
x

Assegurar a boa qualidade dos fornecimentos;

x

Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento,
omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;

x

Não transferir ou ceder ou caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio
consentimento da CONTRATANTE;

x

Manter durante todo o fornecimento do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência;

x

Apresentar durante o fornecimento do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente Termo de Referência;

x

Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários
ou descontos de duplicatas;

x

Realizar os fornecimentos desenvolvidos de forma regular, planejada e programada, nos moldes da ordem de
fornecimentos expedida pela Prefeitura Municipal.

x

A proposta também deverá contemplar os encargos sociais, obrigações trabalhistas, fiscais, tributárias, impostos,
frete e demais despesas diretas e indiretas inerentes à boa execução dos serviços aqui propostos.

x

Responsabilizar-se integralmente pelos fornecimentos contratados, em conformidade com as especificações
técnicas, nos termos da legislação vigente;

x

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do futuro
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados;

x

Responsabilizar-se pelos anos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade, o responsável pela fiscalização
do Contratante em seu acompanhamento;

x

Designar preposto para representar a Contratada na execução do contrato;

x

Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao Contratante quaisquer fatos ou
anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos fornecimentos.
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Transportar e entregar os itens no local designado, sendo de responsabilidade exclusiva da empresa vencedora,
sem que qualquer custo adicional possa ser incluído posteriormente.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
x
Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
x

Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à contratada;

x

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela contratada, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando, nestes
casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;

x

Notificar por escrito, à contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;

x

Declarar os itens efetivamente fornecidos;

x

Indicar, formalmente, o gestor e o fiscal do futuro contrato para acompanhamento do mesmo;

x

Exercer a fiscalização dos fornecimentos através de servidor (es) especialmente designado (s), verificando se no
desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os fornecimentos e especificações previstos no Termo de
Referência de forma satisfatória, e documentando as ocorrências;

x

Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao encarregado da Contratada e, se necessário, ao supervisor
da área, para que as falhas possam ser corrigidas a tempo;

x

Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários todas as informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados;

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
As empresas licitantes deverão cotar preços para aquisição dos itens do objeto solicitado conforme as exigências
estabelecidas na legislação em vigor;
Para subsidiar a formulação dos preços pelas empresas licitantes deverão ser consideradas as informações constantes neste
Termo de Referência;
Os licitantes poderão participar de um ou mais lotes, a sua escolha, de acordo a legislação em vigor, quando for o caso;
Os licitantes deverão cotar preços para todos os itens ou subitens que compõem cada lote ou todo o procedimento ofertado,
sob pena de desclassificação, quando for o caso.
O transporte e a entrega dos itens desta licitação deverão ser no local designado, sendo de responsabilidade exclusiva da
empresa vencedora, sem que qualquer custo adicional possa ser incluído posteriormente.
Nos preços propostos e nos lances que vier a ofertar deverão estar inclusos todos os custos necessários à execução do
serviço/fornecimento objeto do presente Termo e da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, transporte, garantia dos materiais/acessórios e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta. Não será permitido,
portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado.
Os itens serão recebidos:
Provisoriamente. A partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do edital,
no termo de referência e da proposta, no período máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento do objeto
pelo Órgão Gerenciador.
Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital no termo de referência e da
proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.
O Órgão Gerenciador rejeitará, no todo ou em parte a entrega em desacordo com as especificações técnicas exigidas.
DA GARANTIA
Os itens mencionados neste procedimento deverão possuir garantia mínima de 30 (trinta) dias contra defeitos de fabricação
e de acordo a legislação em vigor, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo.
Durante a garantia a fornecedora deverá substituir os mesmos e demais componentes que apresentem defeito de fabricação,
dentro do prazo de garantia.
Se detectado defeito, a substituição dos mesmos será feita por conta da empresa fornecedora, no prazo estipulado pela
secretaria requisitante.
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As solicitações referentes à troca deverão ser efetuadas pelo designado e/ou pela Comissão de Recebimento.
DAS EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Será exigida para a Habilitação jurídica, regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, bem como, qualificação econômicofinanceira e técnica, a documentação aludida nos artigos 27, 28, 29, 30 e 31 da Lei 8.666/1993 e o Alvará de Localização e
Funcionamento expedido pela Prefeitura da sede do licitante, com data em vigor no momento de assinatura do contrato.
RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas na Lei
Federal nº. 10.520/2002 e subsidiaria no que couber pela Lei Federal nº 8.666/1993.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII
e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização.
SANÇÕES E PENALIDADES
A licitante ficará impedida de licitar e de contratar com a administração municipal pelo prazo de 05 (cinco) anos, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa e contraditório, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando:
x

Não celebrar o contrato;

x

Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

x

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

x

Não mantiver a proposta;

x

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

x

Comportar-se de modo inidôneo;

x

Cometer fraude fiscal.

Além desta penalidade a Administração poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da sua proposta
dada como lance, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato dentro dos 05 (cinco) dias úteis contados da data
de sua convocação.
O 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 Federal nº 8.666/1993.
Advertência dar-se-á, a critério da Administração, no caso de infrações leves.
Multas de até:
x

Por atraso na realização dos fornecimentos fica o contratado sujeito a multa diária de 0,5%, sobre o total dos
fornecimentos. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para execução do objeto.

x

Caso os fornecimentos objeto da licitação, não tenham sido realizados até 10 (dez) dias do prazo estipulado para
entrega, poderá a Administração rescindir o Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa e demais cominações
previstas na Lei Federal n° 8.666/1993.

Com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a Licitante que:
x

Negar-se a receber ou não retirar a Nota de Empenho.

x

Não assinar o Contrato, quando convocado no prazo de validade de sua proposta.

x

Deixar de entregar a documentação exigida neste termo.

x

Apresentar documentação falsa.

x

Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste instrumento.
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x

Falhar ou fraudar na execução do contrato.

x

Não mantiver a proposta.

x

Comportar-se de modo inidôneo.

x

Fizer declaração falsa.

x

Cometer fraude fiscal.

Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar ao fornecedor as seguintes penalidades, pelo
atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato:
x

Advertência.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de atraso na
entrega.

x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimentos, no caso de recusa injustificada
em retirar a Nota de Empenho.

x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimentos, no caso de inexecução total ou
rescisão por culpa do licitante.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), ao dia, aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimento, por
descumprimento de outras obrigações previstas neste Termo de Referência.

x

A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor das Ordens de Fornecimentos, e poderá
descontada dos pagamentos devidos pela Administração, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou
judicialmente.

x

As sanções previstas neste edital somente serão aplicadas através de regular processo administrativo, observadas
as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Da aplicação das penalidades caberá recurso ou pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato.
Será aplicada ao CONTRATADO suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal.
Até 01 (um) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.
Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade contratante, a
contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados à
Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades.
As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou conjuntamente com
outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais, a depender
do grau da infração cometida pela CONTRATADA.
Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem
deduzidas do valor correspondente ao valor dos fornecimentos, após prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Administração.
Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação
administrativa à contratada, sob pena de multa.
_________________________________________
Carlos André Guimarães de Araújo
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Responsável pela elaboração do TR – Termo de Referencia
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Andorinha - Bahia
At.: Pregoeira Municipal
Pregão Eletrônico SRP – Sistema de Registro de Preços nº 013/2021
Processo Administrativo nº 399/2021
Prezados Senhores,
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão eletrônico SRP – Sistema de Registro de Preços nº 013/2021,
estamos apresentando proposta de preços para seleção das melhores propostas para o registro de preço, pelo prazo de
12 (doze) meses para eventual contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza e de higiene
para atender às necessidades das diversas secretarias do município de Andorinha – Bahia, cujo valor total é
de.................... (por extenso) de acordo com as especificações relacionadas na planilha abaixo.
Declarando expressamente, que:
Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas neste Pregão Eletrônico,
bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato anexa ao Edital.
Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta de preços;
Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus Anexos, comprometendonos a proceder à venda dos bens objeto desta licitação;
Temos conhecimento dos locais e das condições da realização do objeto deste edital e seus anexos.
Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos relacionados com os fornecimentos a serem executados,
especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, constituindo-se, portanto, na única remuneração
devida pelo contratante para execução completa do contrato;
Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços,
ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais
Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua entrega;
Declaramos que o prazo de execução será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato;
Que a empresa encontra-se habilitada para participar do certame e efetuar contratação nos termos da legislação pertinente.
Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
Qualificação completa do representante da empresa que assinará o futuro contrato e meios de contato: Telefone, celular, emails. Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento
Na realização do objeto licitado (serviços/compras/fornecimento) observaremos rigorosamente as Normas Técnicas
brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Andorinha - Bahia,
assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.
Que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos, previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas,
tributários, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou
que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto desta licitação.
Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços,
ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais
Que está desimpedida de licitar e/ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do
poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND.

QUANT

01

AGUA, SANITARIA, USO DOMESTICO, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, COM TEOR DE
CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5 % P/P. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 01 LTS., COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO,
PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 06 MESES E REGISTRO EM ÓRGÃO OFICIAL.

UNID.

11586

02

ÁLCOOL EM GEL – COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM. EMBALAGEM
PLÁSTICA COM VOLUME DE 1000 ML.

UNID.

8515

MARCA

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$
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03

ÁLCOOL LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO A 70,0 GRAUS INPM, COM ASPECTO LÍQUIDO
LÍMPIDO ISENTO DE IMPUREZAS, INCOLOR, TEOR ÁLCOÓLICO: INPM 92,5 A 93,9 (NBR
5992), MASSA ESPECIFÍCA KG/M3: 807,3 A 811,2 (NBR 5992), ACIDEZ TOTAL (EM
AC.ACÉTICO) MG/LMÁX. 20, PH: 6,0 A 8,0. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1(UM) LTS. COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RECICLÁVEL, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.

UNID.

8520

04

ÁLCOOL LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO A 92,8 GRAUS INPM, COM ASPECTO LÍQUIDO
LÍMPIDO ISENTO DE IMPUREZAS, INCOLOR, TEOR ÁLCOÓLICO: INPM 92,5 A 93,9 (NBR
5992), MASSA ESPECIFÍCA KG/M3: 807,3 A 811,2 (NBR 5992), ACIDEZ TOTAL (EM
AC.ACÉTICO) MG/LMÁX. 20, PH: 6,0 A 8,0. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1(UM) LTS. COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RECICLÁVEL, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.

UNID.

168

05

ALGODÃO HIDRÓFILO, COM FIBRA DE ALGODÃO, MACIO, ABSORVENTE, IDEAL PARA
ANTISSEPSIA PARA HIGIENE. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, PESO LIQUIDO
500 G. MEDIDAS DO ROLO: 13 X 13 X 21CM.

UNID.

61

06

ALVEJANTE EM CUBOS DE 9G (CXS. C/ 10 UNID.).

CX.

35

07

AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, SOLÚVEL EM ÁGUA, BASE
NEUTRA, EMBALAGEM DE 01 LITRO.

UNID.

350

08

AVENTAL, EM PVC, (NAPA) TIPO COZINHA, SEM MANGA, NA COR BRANCO, COMPRIMENTO
0,80M.

UNID.

82

09

BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE DE 10 LTS.

UNID.

629

10

BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE DE 20 LTS.

UNID.

628

11

BALDE ESPREMEDOR 33L DUPLO C/ DRENO, NAS CORES AZUL E AMARELA, DIMENSÕES:
74X39X97 CM COMPLETO.

UNID.

41

12

BALDE, PLASTICO, TIPO DOMESTICO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ALTA
RESISTENCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORCADOS, REFORCO NO ENCAIXE DA
ALCA, ALCA, CAPACIDADE 20 LTS. AS SEGUINTES INFORMAÇÕES DEVERAO SER IMPRESSAS
E COLADAS PELO FABRICANTE DIRETAMENTE SOBRE O PRODUTO: NOME OU CNPJ DO
FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO E CAPACIDADE.

UNID.

649

13

BALDE, PLASTICO, TIPO DOMESTICO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ALTA
RESISTENCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORCADOS, REFORCO NO ENCAIXE DA
ALCA, CAPACIDADE 12 LTS. AS SEGUINTES INFORMAÇÕES DEVERAO SER IMPRESSAS E
COLADAS PELO FABRICANTE DIRETAMENTE SOBRE O PRODUTO: NOME OU CNPJ DO
FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO E CAPACIDADE.

UNID.

651

14

CERA, LIQUIDA, PARA POLIMENTO, EM PISO DE MADEIRA, EMBALAGEM PLASTICA COM
VOLUME NAO INFERIOR A 750 ML E NAO SUPERIOR A 850 ML. O PRODUTO DEVERA ESTAR
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM OU APRESENTAR ROTULO CONTENDO AS SEGUINTES
INFORMAÇÕES, IMPRESSAS OU COLADAS EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE:
NOME/CNPJ DO FABRICANTE, NOME DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,
NUMERO DO LOTE, COMPOSICAO, PESO, ENDERECO E TELEFONE DE CONTATO, REGISTRO
DO RESPONSAVEL TECNICO, MODO DE USAR E PRECAUCOES NO USO DO PRODUTO,
NORMAS VIGENTES E REGISTROS NOS ORGAOS COMPETENTES. NA DATA DA ENTREGA, O
PRAZO DE VALIDADE INDICADO PARA O PRODUTO, NAO DEVERA TER SIDO ULTRAPASSADO
NA SUA METADE, TOMANDO-SE COMO REFERENCIA, A DATA DE FABRICACAO INFORMADA.

UNID.

1928

15

CESTO DE LIXO COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 10 LTS.

UNID.

113

16

CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO TELADO, 10 LTS.

UNID.

1272

17

COADOR, PARA CAFE, DE PANO 100% ALGODAO, NA COR BRANCA, DIMENSOES 24 CM
(DIAMETRO) X 36 CM (PROFUNDIDADE), CABO COM 16 CM DE COMPRIMENTO, COM
VARIACAO DE +/- 1 CM. O PRODUTO DEVERA VIR EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS COM AS
SEGUINTES INFORMACOES IMPRESSAS OU COLADAS PELO FABRICANTE DIRETAMENTE
SOBRE O PRODUTO: NOME/CNPJ DO FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO, ENDERECO,
DIMENSOES E A COMPOSICAO.

UNID.

602

18

COLHER DESCARTÁVEL PCT COM 50 UNID.

PCT.

90

19

COLÔNIA DE BEBE AZUL SPRAY 100 ML.

UNID.

210

20

COLÔNIA DE BEBE ROSA SPRAY 100 ML.

UNID.

210

21

CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELO NORMAIS GALÃO DE 2 LTS.

UNID.

700

22

COPO, PARA ÁGUA, DESCÁRTAVEL, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, COM RESINA
TERMOPLASTICA DESTINADA AO CONSUMO DE BEBIDAS, NAO TOXICA, COR BRANCA,
ISENTO DE: MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES,
BORDAS AFIADAS E REBARBAS. O PESO POR 100 UNID. (CENTO) DO COPO DEVERA SER
IGUAL OU SUPERIOR A 180 GRAMAS. DEVE ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, CAPACIDADE E SIMBOLO DE MATERIAL RECICLAVEL, DE
ACORDO COM AS NORMAS NBR VIGENTES E RESOLUCOES / ANVISA. EMBALAGEM EM
MANGA/PCTS. INVIOLÁVEL, COM 100 UNID., CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO
PRODUTO, MARCA E INFORMACOES SOBRE O FABRICANTE.

PCT.

4131

23

COPO, PARA AGUA, DESCARTAVEL, EM PLASTICO, CAPACIDADE 50 ML, COM RESINA
TERMOPLASTICA DESTINADA AO CONSUMO DE BEBIDAS, NAO TOXICA, COR BRANCA,
ISENTO DE: MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES,
BORDAS AFIADAS E REBARBAS. O PESO POR 100 UNID. (CENTO) DO COPO DEVERA SER
IGUAL OU SUPERIOR A 180 GRAMAS. DEVE ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, CAPACIDADE E SIMBOLO DE MATERIAL RECICLAVEL, DE
ACORDO COM AS NORMAS NBR VIGENTES E RESOLUCOES / ANVISA. EMBALAGEM EM
MANGA/PCTS. INVIOLAVEL, COM 100 UNID., CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO
PRODUTO, MARCA E INFORMACOES SOBRE O FABRICANTE.

PCT.

351

24

CORTADOR DE UNHA, PESO: 18G, DIMENSÃO APROXIMADA: 5,5CM, LÂMINAS CURVAS EM
FORMATO ANATÔMICO.POSSUI LIMA PARA POLIR E PONTA PARA LIMPEZA DA PARTE
INFERIOR DAS UNHAS, AÇO TEMPERADO.

UNID.

350
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25

COTONETES PONTA: 100% ALGODÃO, COMPOSIÇÃO: HASTES DE POLIPROPILENO
FLEXÍVEIS, ALGODÃO HIDRÓFILO, METHYLPARABEN, LPARABEN, ETHYLPARABEN,
BUTYLPARABEN,
ISOBUTYLPARABEN,
PHENOXYETHANOL,
ALCOHOL,
HYDROXYTHYLCELLULOSE. FARDO COM 12 EMBALAGENS DE 75 (SETENTA E CINCO)
UNIDADES.

FARDO

300

26

CREME DENTAL INFANTIL 50G.

DUZIA

90

27

DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA,
FRAGRÂNCIA LAVANDA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM
CONTENDO 02 LTS., COM DADOS DO FABRICANTE, DATA E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA
COM 12 UNIDADES.

CAIXAS

489

28

DESODORANTE, APLICAÇÃO: VASO SANITÁRIO, ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO, UNID. DE
FORNECIMENTO: CARTUCHO DE 40 GRAMAS.

UNID.

70

29

DESODORANTE, APLICAÇÃO: VASO SANITÁRIO, ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO, UNID. DE
FORNECIMENTO: PEDRA SANITÁRIA.

UNID.

2090

30

DESODORIZADOR DE AMBIENTE, AEROSOL, SEM CFC, FRANGRÂNCIA SUAVE, FRASCO DE
400 ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE.

UNID.

3107

31

DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 500 ML - PERFUMADO. ROTULAGEM CONTENDO
NO MÍNIMO, NOME DO PRODUTO, NOME E CNPJ DO FABRICANTE, MARCA DO FABRICANTE,
DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO
DA SAUDE.

UNID.

18676

32

ESCOVA DENTAL COM CERDAS MACIAS TAM. INFANTIL.

UNID.

1200

33

ESCOVA, PARA LAVAR ROUPA, COM CERDAS EM NYLON, BASE EM PLÁSTICO, DIMENSOES
MINIMAS 12 CM X 6 CM X 1CM. ROTULAGEM CONTENDO, NO MINIMO, DIMENSÕES, NOME
OU MARCA DO FABRICANTE.

UNID.

263

34

ESCOVA, PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, EM NYLON, COM SUPORTE PLASTICO.
EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
(CABO LONGO).

UNID.

667

35

ESPANADOR SINTÉTICO – 30 CM COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO
EM MADEIRA PLASTIFICADO.

UNID.

17

36

ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PCTS. DE 60 G, COM 08 (OITO) UNID., CUJA COMPOSIÇÃO É DE AÇO
CARBONO, PRODUTO DEGRADÁVEL, COM EMBALAGEM RECICLÁVEL, IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSAS NA EMBALAGEM.

PCT.

7125

37

ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE (UMA ABRASIVA E OUTRA ESPONJOSA). CXS. C/
60 UNID. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.

CX.

319

38

FLANELA, EM 100% ALGODAO, BORDAS OVERLOQUEADAS EM LINHAS DE ALGODAO,
DIMENSOES DE 45 X 30 CM, NAS CORES AMARELA E VERMELHA, PARA USO GERAL.

UNID.

2030

39

FLANELA, PARA LIMPEZA, 100% ALGODAO, BORDAS OVERLOQUEADAS EM LINHAS DE
ALGODAO, DIMENSOES DE 40 X 60 CM, COM VARICAO DE ATE - 2 CM. AS SEGUINTES
INFORMACOES DEVERAO SER IMPRESSAS PELO FABRICANTE, NO ROTULO E COLADA
DIRETAMENTE NO PRODUTO: NOME/CNPJ DO FABRICANTE, ENDERECO, MARCA DO
PRODUTO, DIMENSOES E COMPOSICAO.

UNID.

1695

40

FÓSFORO, CONTENDO NO MINIMO 40 PALITOS. EMBALAGEM: PCTS. COM 10 CXS. MATERIAL
COM O SELO DO INMETRO.

PCT.

111

41

FRALDA DESCARTÁVEL, CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO,
POLIPROPILENO, POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE
BARBADENSIS, ALCOOL ESTEARÍLICO, TAMANHO DA FRALDA G, PESO MÁXIMO
RECOMENDADO (KG) 9-12,5 KG.

UNID.

26600

42

FRALDA DESCARTÁVEL, CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO,
POLIPROPILENO, POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE
BARBADENSIS, ALCOOL ESTEARÍLICO, TAMANHO DA FRALDA M, PESO MÁXIMO
RECOMENDADO (KG) 6-9,5 KG.

UNID.

30800

43

FRALDA DESCARTÁVEL, CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO,
POLIPROPILENO, POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE
BARBADENSIS, ALCOOL ESTEARÍLICO, TAMANHO DA FRALDA XXG, PESO MÁXIMO
RECOMENDADO (KG) + 14 KG.

UNID.

12000

44

GARFO DESCARTÁVEL PCT COM 50 UNID.

PCT.

90

45

GUARDANAPO, DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, COM 4 DOBRAS, NA COR BRANCA, DIMENSOES
MINIMAS DE 18 X 22 CM, EM PAPEL NAO RECICLADO, ISENTO DE CONTAMINANTES,
ABSORVENTE, COM 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM, SEM ODOR E COM TEXTURA COM
RELEVO SENSIVEL AO TATO (GOFRADO). EMBALAGEM: PCTS. COM 50 UNID. AS SEGUINTES
INFORMAÇÕES DEVERAO SER IMPRESSAS PELO FABRICANTE, DIRETAMENTE SOBRE A
EMBALAGEM EM QUE O PRODUTO ESTA ACONDICIONADO: NOME/CNPJ DO FABRICANTE,
MARCA DO PRODUTO, COMPOSIÇAO, NORMAS VIGENTES E REGISTROS NOS ORGAOS
COMPETENTES.

PCT.

600

46

INSETICIDA, MULTI INSETICIDA, DE MÁXIMA PROTEÇÃO E MÁXIMA EFICIÊNCIA, EFICIENTE
PARA MATAR MOSQUITOS (INCLUSIVE O MOSQUITO DA DENGUE), PERNILONGOS,
MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. INGREDIENTES ATIVOS:
IMIPROTRINA 0,020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0,100%. COMPOSIÇÃO:
INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE E PROPELENTES.
QUE USA ÁGUA COMO SOLVENTE, QUE CONTENHA INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO
IMPRESSOS NA EMBALAGEM, QUE NÃO CONTENHA CLOROFLUORCARBONO INOFENSIVO
PARA A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM RECICLÁVEL, ECOLÓGICA E DE AÇO, COM TRAVA
DE SEGURANÇA E CAPACIDADE PARA 300ML/237G.

UNID.

735

47

LIMPA ALUMÍNIO NEUTRO A BASE DE ACIDO SULFÔNICO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM
500ML. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA

UNID.

9768
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DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
48

LIMPA CERÂMICA E AZULEJOS 1 L, INDICADO PARA CERÂMICAS, AZULEJOS, ARDÓSIA,
SANITÁRIOS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO SULFÔNICO, ÁCIDO CLORÍDRICO, NONIFENOL
ETOXITADO, FLAGRÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO.

UNID.

3000

49

LIMPA VIDRO, LIQUIDO. EMBALAGEM PLASTICA COM 500 ML, COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE
VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA/MS.

UNID.

5137

50

LIMPADOR MULTI-USO, 500ML, COMPONENTES ATIVO: ÁCIDOS LINEAR, ALQUIBENZENO
SULFÔNICO, ÉTER GLICÓLICO E NONILFENOL ETOXILADO.

UNID.

14688

51

LIXEIRA BASCULANTE, FEITA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 60 LITROS, DIMENSÕES 41 X 31,3
X 74CM.

UNID.

80

52

LIXEIRA C/ TAMPA DE ACIONAMENTO NO PEDAL, MATERIAL PLÁTICO C/ CAPACIDADE 100
LTS.

UNID.

6

53

LIXEIRA C/ TAMPA DE ACIONAMENTO NO PEDAL, MATERIAL PLÁTICO C/ CAPACIDADE 20
LTS.

UNID.

4

54

LIXEIRA C/ TAMPA DE ACIONAMENTO NO PEDAL, MATERIAL PLÁTICO C/ CAPACIDADE 30
LTS.

UNID.

34

55

LIXEIRA C/ TAMPA DE ACIONAMENTO NO PEDAL, MATERIAL PLÁTICO C/ CAPACIDADE 50
LTS.

UNID.

34

56

LIXEIRA COM TAMPA CAPACIDADE PARA 100 LITROS MATERIAL: POLIPROPILENO
RECICLADO, DIMENSÃO DO PRODUTO: 75 X 50 X 50 CM (ALTURA X LARGURA X
COMPRIMENTO), PESO: 6.63 KG.

UNID.

15

57

LIXEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO 20 LTS.

UNID.

56

58

LUSTRA MOVEL, A BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, ACAO DE SECAGEM RAPIDA.
EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO DE 200 ML, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.

UNID.

800

59

LUVA, BORRACHA, CANO LONGO, USO DOMESTICO, TAMANHO "P", COM BOA ELASTICIDADE
E ALTA RESISTENCIA.

PAR

1285

60

LUVA, BORRACHA, CANO LONGO, USO DOMESTICO, TAMANHO “M”, COM BOA ELASTICIDADE
E ALTA RESISTENCIA.

PAR

1535

61

LUVAS - DESENVOLVIDA PARA USO EM TRABALHOS ENVOLVENDO O CONTATO COM
AGENTES QUÍMICOS, DURANTEATIVIDADES RELACIONADAS A SERVIÇO DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO. PROPORCIONA PROTEÇÃO E CONFORTO NAS TAREFAS;FABRICADA EM
LÁTEX E NEOPRENE, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO;
ANTIDERRAPANTE TIPO DIAMANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DENTOS; FORMATO
ANATÔMICA; ESPESSURA: 0,50 mm; TAMANHOS: P, M E G.

PAR

20

62

MASCARA PESPIRADORA SEMI FACIAL PFF2 VALVULA.

UNID.

15

63

NAFTALINA, PACOTE COM 20 UNIDADES, PESO APROXIMADO DE 40G, VALIDADE MÍNIMA
DE 18 MESES A PARTIR DA ENTREGA.

PCT.

100

64

PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO, MEDINDO 300MM X 280MM X 125MM, CABO CURTO.

UNID.

40

65

PÁ PARA LIXO, TAMANHO 21 CM X 21 CM, GALVANIZADA COM CABO LONGO MEDINDO 60
CM.

UNID.

698

66

PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO , EM ALGODÃO ALVEJADO, TIPO SACO, PARA LIMPEZA, NA
COR BRANCA, DIMENSÃO MÍNIMA 65X40 CM.

UNID.

15008

67

PANO, PARA LIMPEZA DE COPA,(PANO DE PRATO) ABERTO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO,
SEM ESTAMPA, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, ALTA ABSORCAO, DIMENSOES
70 X 50 CM E PESO 70 G, COM VARIACAO DE +/- 5%. ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.

UNID.

9918

68

PANO, PARA LIMPEZA, ANTIBACTERIANO, PROVIDO DE MICROPOROS, DIMENSOES 58 X 33
CM, COM VARIACAO DE +/- 2 CM. EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 5 UNID., COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE IMPRESSO NA
EMBALAGEM.

UNID.

3252

69

PAPEL ALUMINIO - ROLO COM 4M X 30 CM.

UNID.

975

70

PAPEL HIGIÊNICO, DE CELULOSE VIRGEM, COM FOLHAS DUPLAS, PICOTADAS, NA COR
BRANCA, SEM PERFUME, MACIO, DIMENSÕES DE 30M X 10CM. EMBALAGEM: PACOTE
CONTENDO 04 ROLOS. FARDO COM 16 PACOTES.

FARDO

748

71

PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO, 02 DOBRAS, COM DIMENSOES MINIMAS 21CM
(LARGURA) E MINIMO DE 23CM E MAXIMO 27CM (COMPRIMENTO), COM VARIACAO DE ATE
– 2% (DOIS POR CENTO), 100% FIBRAS CELULOSICAS, NAO RECICLADO, NA COR BRANCA,
SEM ODOR E APRESENTANDO TEXTURA COM RELEVO SENSIVEL AO TATO (GOFRADO).
EMBALAGEM CONTENDO 1000 FOLHAS COM PESO MINIMO DE 1.400 GRAMAS, PODENDO
VARIAR -2% DO PESO. AS SEGUINTES INFORMACOES DEVERAO SER IMPRESSAS PELO
FABRICANTE, DIRETAMENTE NA EMBALAGEM QUE O PRODUTO ESTA CONDICIONADO:
NOME/CNPJ DO FABRICANTE. NOME DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, DIMENSOES,
NUMERO DO LOTE, COMPOSICAO, PESO.ENDERECO E TELEFONE DE CONTATO, NORMAS
VIGENTES E REGISTROS NOS ORGAOS COMPETENTES. TODOS OS DIZERES NA LINGUA
PORTUGUESA (BRASIL). CRITERIOS DE CONFERENCIA E INSPECAO NO RECEBIMENTO:
VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDICAO. DEVERAO SER CONSIDERADOS PARA EFEITO DE
RECEBIMENTO, OS ITENS ACONDICIONADOS EM CAIXA, PACOTES OU SACOS.

PCT.

8

72

PAPEL TOALHA. MEDIDAS: CADA FOLHA POSSUI 22CM DE COMPRIMENTO X 20 DE
LARGURA, IDEAL PARA ABSORÇÃO DE FRITURAS, LÍQUIDO E PEQUENOS SERVIÇOS DO DIAA-DIA, RESISTENTE MESMO MOLHADO. PACOTE COM 02 ROLOS. FARDO COM 12 PACOTES.

FARDO

111

73

PENTE PLÁSTICO SEM CABO, DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO: 19X4M(AXL). PESO:
424G , FORMATO: CHATO.

UNID

600

74

PORTA SABONETE COM RESERVATÓRIO, DE ATÉ 800ML. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO
REFIL COMPATÍVEL: RESERVATÓRIO OU BAG DESCARTÁVEL DE ATÉ 800ML. ACESSÓRIOS:
ACOMPANHA CHAVE DE DESTRAVAMENTO, TRAVA PARAFUSOS E BUCHAS. PEDO UNITÁRIO

UNID.

54
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0,3KG. MEDIDAS DO PRODUTO: 11,9CM X 27CM X 12,2CM.
75

PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 21CM PACOTE COM 10 UNIDADES, DIMENSÕES:
ALTURA: 21,00 CENTÍMETROS, LARGURA: 22,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE: 22,00,
CENTÍMETROS, PESO: 870,00 GRAMAS.

PCT.

300

76

PRENDEDOR DE ROUPA, EM PLASTICO. EMBALAGEM: PCTS. COM 12 UNID.

PCT.

1236

77

PROTETOR SOLAR. FATOR 60, 120g. PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO SOLAR UVA E UVB.

UNID.

600

78

PULVERIZADOR - BORRIFICADOR MANUAL DE ÁLCOOL E ÁGUA, 500ML. MATERIAL
PLÁSTICO.

UNID.

300

79

VENENO PARA RATO PCT DE 25G.

UNID

40

80

REFIL PARA BALDE MOP GIRATÓRIO 360, EM MICROFIBRA.

UNID.

70

81

RODO, CORPO DE MADEIRA, COM 01 LÂMINAS EM BORRACHA, REFORÇADA, MEDINDO 30
CM.

UNID.

200

82

RODO, CORPO DE MADEIRA, COM 01 LÂMINAS EM BORRACHA, REFORÇADA, MEDINDO 40
CM.

UNID.

371

83

SABÃO EM BARRA DE 200G, EM PCT. DE 5 UNID., NEUTRO, GLICERINADO, DE COMPOSTO
POR SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE CÔCO/BABAÇU, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO,
SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA, AGENTE ANTIREPOSITANTE E ÁGUA. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE E QUE MANTÉM PROGRAMA DE
REFLORESTAMENTO PRÓPRIO. EMBALAGEM COM REGISTRO DA IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DO PRAZO DE VALIDADE.

PCT.

540

84

SABAO EM BARRA, DE COCO, A BASE DE OLEO DE COCO. EMBALAGEM: PCTS CONTENDO 5
UNIDADES DE 200 G, TOTALIZANDO 1 KG, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE

PCT.

113

85

SABÃO EM PASTA BRILHO, PARA DEIXAR AS LOUÇAS, PANELAS, ESMALTADOS, VIDROS,
FÓRMICAS E AZULEJOS COM BRILHO . NEUTRO, EM EMBALAGENS 500G.

PCT.

200

86

SABÃO EM PÓ, EM EMBALAGEM DE PAPELÃO, DE 500G, COM PRÁTICO SISTEMA DE
FECHAMENTO, CONTENDO NA COMPOSIÇÃO TENSOATIVO AMÔNICO, CORANTES, ENZIMA,
BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA. CONTÉM ALQUIL, BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO,
TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, DEVE CONTER NA EMBALAGEM O AVISO DE EMBALAGEM
RECICLÁVEL COM SÍMBOLO DE RECICLAGEM E O AVISO QUE CONTÉM TENSOATIVO
BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM COM REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA
DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.

UNID.

38366

87

SABONETE COMUM EM TABLETE, 90 G.

UNID.

740

88

SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO, NEUTRO, PARA MÃOS, DE USO HOSPITALAR, DE 05
LITROS. CERTIFICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

UNID.

260

89

SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, DE BAIXA IRRITACAO DERMICA, INCOLOR, INODORO
INDICADO PARA BANHO DE RN. SEM ACAO ANTIMICROBIANA DEVENDO CONTER EM SUA
FORMULACAO GLICERINA BIDESTILADA, MINIMO 2%, ATIVO MINIMO DO PRODUTO 15%.
FICA PROIBIDA A UTILIZACAO NA FORMULACAO DE SAIS DO ACIDO LINEAR AQUIL
BENZENO SULFONICO (ACIDO SULFONICO ) PH ENTRE 7,0 A 7,5 ( NEUTRO ),
CONCENTRACAO DE 1,50 LTS. DE ÁGUA. EMBALAGEM: FRASCO COM NO MINIMO 2000 ML,
COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE.

UNID.

44

90

SABONETE, LIQUIDO, GLICERINADO, DE BAIXA IRRITACAO DERMICA, INCOLOR, INODORO
INDICADO PARA BANHO DE RN. SEM ACAO ANTIMICROBIANA DEVENDO CONTER EM SUA
FORMULACAO GLICERINA BIDESTILADA, MINIMO 2%, ATIVO MINIMO DO PRODUTO 15%.
FICA PROIBIDA A UTILIZACAO NA FORMULACAO DE SAIS DO ACIDO LINEAR AQUIL
BENZENO SULFONICO (ACIDO SULFONICO) PH ENTRE 7,0 A 7,5 (NEUTRO), CONCENTRACAO
DE 1,50 LTS. DE AGUA. EMBALAGEM: FRASCO COM NO MINIMO 1000 ML, COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTERIO DA
SAUDE.

UNID.

1836

91

SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS
DOMICILIARES, EM RESINA TERMOPLÁTICA VIRGEM OU RECICLADA, MICRAGEM DE 4.0 MM,
CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LTS., PODENDO SER APRESENTADO EM QUALQUER COR.
A EMBALAGEM DEVERÁ INFORMAR A MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES DO SACO,
QUANTIDADE E OS DIZERES “MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS”, “USO EXCLUSIVO
PARA LIXO” E “SACO NÃO ADEQUANDO A CONTEÚDOS PERFURANTES”. O PRODUTO
DEVERÁ ATENDER NORMAS DA ABNT NBR9191 E CERTIFICADO PELO INMETRO. PACOTE
COM 25 UNIDADES.

PCT.

1250

92

SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS
DOMICILIARES, EM RESINA TERMOPLÁTICA VIRGEM OU RECICLADA, MICRAGEM DE 4.0 MM,
CAPACIDADE NOMINAL PARA 15 LTS., PODENDO SER APRESENTADO EM QUALQUER COR. A
EMBALAGEM DEVERÁ INFORMAR A MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES DO SACO,
QUANTIDADE E OS DIZERES “MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS”, “USO EXCLUSIVO
PARA LIXO” E “SACO NÃO ADEQUANDO A CONTEÚDOS PERFURANTES”. O PRODUTO
DEVERÁ ATENDER NORMAS DA ABNT NBR9191 E CERTIFICADO PELO INMETRO. PACOTE
COM 50 UNIDADES.

PCT.

651

93

SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS
DOMICILIARES, EM RESINA TERMOPLÁTICA VIRGEM OU RECICLADA, MICRAGEM DE 4.0 MM,
CAPACIDADE NOMINAL PARA 30 LTS., PODENDO SER APRESENTADO EM QUALQUER COR. A
EMBALAGEM DEVERÁ INFORMAR A MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES DO SACO,
QUANTIDADE E OS DIZERES “MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS”, “USO EXCLUSIVO
PARA LIXO” E “SACO NÃO ADEQUANDO A CONTEÚDOS PERFURANTES”. O PRODUTO
DEVERÁ ATENDER NORMAS DA ABNT NBR9191 E CERTIFICADO PELO INMETRO. PACOTE
COM 100 UNIDADES.

PCT.

403

94

SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS
DOMICILIARES, EM RESINA TERMOPLÁTICA VIRGEM OU RECICLADA, MICRAGEM DE 4.0 MM,
CAPACIDADE NOMINAL PARA 50 LTS., PODENDO SER APRESENTADO EM QUALQUER COR. A

PCT.

305

Fls. 31 de 50
Comissão Permanente de Licitação e Contratos - CPLC
Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro – Andorinha – Bahia
E-mail: licitacao_pma@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VPXWROU2YEC6UGPDNRNONG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
14 de Setembro de 2021
174 - Ano IX - Nº 3380

Andorinha

EMBALAGEM DEVERÁ INFORMAR A MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES DO SACO,
QUANTIDADE E OS DIZERES “MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS”, “USO EXCLUSIVO
PARA LIXO” E “SACO NÃO ADEQUANDO A CONTEÚDOS PERFURANTES”. O PRODUTO
DEVERÁ ATENDER NORMAS DA ABNT NBR9191 E CERTIFICADO PELO INMETRO. PACOTE
COM 100 UNIDADES.
95

SHAMPOO INFANTIL 1L – FÓRMULA SUAVE, HIPOALÉRGICO E COM PH NEUTRO. PARA
TODOS OS TIPOS DE CABELOS. NÃO IRRITA OS OLHOS. TESTADO POR OFTALMOLOGISTAS,
DERMATOLOGISTAS E PEDIATRAS. REPÕE A HIDRATAÇÃO E OS NUTRIENTES ESSENCIAIS
DO COURO CABELUDO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE,
VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO
NA ANVISA, Nº DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, CÓDIGO DE BARRA. TESTADO
DERMATOLOGICAMENTE - GALÕES DE 1 LITROS.

UNID.

600

96

TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO, EM CORES VARIADAS, MEDINDO
0,70 X 1,30M.

UNID.

24

97

TOALHA DE ROSTO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO, EM CORES VARIADAS, MEDINDO
0,70 X 0,50 M.

UNID.

28

98

TOALHAS UMEDECIDAS PARA A HIGIENE DO BEBE, ÁGUA, EDTA DE TERASODIO, EXTRATO
DE ALOE BARBADENSIS, PERFUME, PROPILENO GLICOL, COCANIDOPROPIL BETAÍNA,
POLISSORBATO
20,
PEGANOLAROLINA
LINAZINA,
METILPARABENO,
ÁLCOOL
DICLOROBELNZÍLICO, ALFA-ISOMETILTIONA, SALICILATO DE BENZILO, BENZOATO DE
BENZILO, CITRONELOL, CUMARINA, GERANIOL, D-LIMONENO, LINALOL. CONTEÚDO 50
LENÇOS, DIMENSÕES: LARGURA 10 CM. ALTURA 15,5 CM, PROFUNDIDADE 18 CM.

UNID.

1000

99

VASSOURA DE PALHA, CABO DE MADEIRA, FBRICAÇÃO ARTESANAL.

UNID.

2460

100

VASSOURA DE VASCULHAR COM PELO SINTÉTICO, CABO DE MADEIRA, CABO COM 3
METROS DE ALTURA PODENDO SER ENCXS.VÉL.

UNID.

24

101

VASSOURA, CERDAS EM NYLON, BASE RETANGULAR EM MADEIRA LARGURA 250 MM, CABO
EM MADEIRA COMPRIMENTO 1100 MM, VARIACAO DIMENSIONAL DE +/- 5%, COM
PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DEVERA APRESENTAR IMPRESSO OU ROTULO COLADO
SOBRE A MESMA, CONTENDO OS SEGUINTES DADOS: NOME/CNPJ DO FABRICANTE, MARCA
DO PRODUTO, ENDERECO, QUANTIDADE, COMPOSICAO, NORMAS VIGENTES E REGISTROS
NOS ORGAOS COMPETENTES.

UNID.

8618

102

VASSOURA, CERDAS EM PELO, BASE RETANGULAR LARGURA 300 MM, CABO EM MADEIRA
COMPRIMENTO 1100 MM, VARIACAO DIMENSIONAL DE +/- 5%, COM PONTEIRA PLASTICA
ROSQUEAVEL.

UNID.

77

103

VASSOURA, CERDAS EM PIACAVA, BASE RETANGULAR EM MADEIRA LARGURA 220 MM,
COM 22 FUROS, CABO EM MADEIRA COMPRIMENTO 1100 MM, VARIACAO DIMENSIONAL DE
+/- 5%. DEVERA APRESENTAR IMPRESSO OU ROTULO COLADO SOBRE A MESMA,
CONTENDO OS SEGUINTES DADOS: NOME/CNPJ DO FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO,
ENDERECO, QUANTIDADE, COMPOSICAO, NORMAS VIGENTES E REGISTROS NOS ORGAOS
COMPETENTES.

UNID.

460

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Andorinha - Bahia– Bahia, _________ de ________________________ 2021.

RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE ANDORINHA - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
16.448.870/0001-68, com sede na Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro, CEP: 48.990.000, Andorinha - Bahia, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. xxxxxxxxx, portador da cédula de identidade n° xxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o
nº xxxxxxxx, O ÓRGÃO GERENCIADOR, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, neste ato representado
pelo Sr. xxxx, inscrito no CPF sob o nº xxxxx, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico
para Registro de Preços nº 013/2021 e vinculado ao Processo Administrativo nº 399/2021, resolve registrar os preços
da(s) empresa(s) inscrita no CNPJ sob nº .....................................situada à ..............................................................., neste ato representada
por ......................................................., indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e
na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, no Decreto Municipal nº 039/2021, e em conformidade com as
disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto seleção das melhores propostas para o registro de preço, pelo prazo de 12 (doze)
meses para eventual contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza e de higiene para
atender às necessidades das diversas secretarias do município de Andorinha - Bahia, a qual fora declarada vencedora,
após adjudicação e homologação pela autoridade competente no Pregão Eletrônico – SRP – Sistema de Registro de
Preços nº 013/2021.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações e quantitativos do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são
as que seguem:

2.2. Os valores constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridos pelo Município de Andorinha. Quando
adquiridos, serão fornecidos pela empresa acima identificada, mediante emissão e recebimento pelo Órgão Gerenciador da
nota de empenho (válida como ordem de fornecimentos), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a
originou, de acordo com as necessidades das Secretarias municipais, independentemente da quantidade solicitada, do objeto
acima descrito.
2.3. No caso de a licitante vencedora não atender a convocação ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem
prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá o órgão gerenciador convocar as licitantes
remanescentes respeitadas à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, conforme formalização do cadastro reserva abaixo:

2.4. O órgão gerenciador providenciará a assinatura da Ata de Registro de Preços e encaminhará cópias aos órgãos
participantes, quando houver.
2.5. Serão registrados na Ata de Registro de Preços, nesta ordem:
x

Os preços e quantitativos da Licitante mais bem classificada durante a etapa competitiva; e

x

Os preços e quantitativos das Licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens ou serviços em valor igual ao da
Licitante mais bem classificada.

2.6. Caso haja mais de uma Licitante na situação de que trata o subitem anterior, estas serão classificadas segundo a ordem
da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
2.7. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro reserva, no caso de exclusão da
primeira colocada, nas hipóteses previstas neste Edital.
CLAUSULA TERCEIRA - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPANTE
3.1. Esta licitação terá como Órgão Gerenciador a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
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3.1.1. Esta Licitação terá como Órgãos Participantes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de
Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Cultura,
Desporto e Turismo E Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.
3.2. Competências do Órgão Gerenciador:
3.2.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
3.2.2. Providenciar a assinatura desta Ata, a publicação na Imprensa Oficial e o encaminhamento de sua cópia aos setores
fiscalizadores e as secretarias requisitantes, quando houver.
3.2.3. Providenciar a indicação dos fornecedores para atendimento às demandas, observada a ordem de classificação e os
quantitativos de contratação definidos.
3.2.4. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; e
3.2.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na
presente Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias
contratações.
3.3.1. Tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de
suas disposições;
3.3.2. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do ora pactuado,
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a Administração.
CLAUSULA QUARTA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE DO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura e publicação
da respectiva Ata, conforme planejamento dentro do exercício financeiro da Administração.
5.2. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e a ampla defesa:
5.3. A pedido, quando:
x

Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de
força maior;

x

O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem o custo do material.

5.4. Por iniciativa da Administração, quando:
x

Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;

x

Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

x

Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;

x

Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

x

Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Notas de Empenho ou as Ordens de
fornecimentos da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

x

Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

x

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o cancelamento da Ata de
Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

5.5. O cancelamento do registro de preços ocorrerá também nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto Municipal
nº 039/2021.
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CLASULA SEXTA - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou
cancelados por fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Administração promover as negociações junto aos
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.
6.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administração convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e definidos o novo preço a
ser pactuada pela Administração, a Licitante Vencedora registrada será convocado pela Administração para alteração do
preço da Ata de Registro de Preços, mediante aditamento.
6.4. Os Fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.5. A ordem de classificação dos Fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o Fornecedor não puder cumprir o
compromisso, a Administração poderá:
x

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da Ordem de fornecimentos, e
sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

x

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.7. Não havendo êxito nas negociações, a Administração revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SETIMA - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos serão efetuados a cada fornecimento realizado, no valor correspondente as Ordens de fornecimentos
comprovadamente atendidas.
7.2. Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, a Administração efetuará o pagamento das faturas até
o décimo dia útil da apresentação das mesmas na Tesouraria Municipal.
7.3. Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente realizados.
7.4. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 10 (dez) dias úteis do recebimento da respectiva solicitação, desde
que a mesma seja atestada pelo setor competente da Prefeitura. Em todas as situações de pagamento, o mesmo será
efetuado com a apresentação das certidões negativas de débito a seguir: FGTS, CND Municipal, CND Trabalhista, CND
Estadual, e CND Conjunta.
7.5. O pagamento indicado no item anterior somente será liberado mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura à
Prefeitura Municipal de Ourolândia - Bahia.
7.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da
Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a contratada tome as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.
CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DOS FORNECIMENTOS
8.1. A forma de execução do objeto será de forma parcelada e iniciará mediante ordem de fornecimentos e especificações do
Termo de Referência.
8.2. O gerenciamento, a Supervisão e fiscalização da ata de registro de preços, bem como, dos fornecimentos do objeto desta
licitação ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, representado pelo Sr. Carlos André
Guimarães de Araújo, inscrito no CPF sob o nº 731.282.015-87, denominado gestor do contrato, e como fiscal dos
referidos contratos funcionários designados e nomeados para este fim.
8.3. Recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou servidor encarregado para este fim, até a
verificação da conformidade dos fornecimentos com as especificações no prazo de até 03 (três) dias úteis, quando será
emitido o termo de recebimento definitivo, quando for o caso.
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8.4. Por ocasião dos fornecimentos, caso seja detectado que os mesmos não atendem às especificações técnicas do objeto
licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a Licitante a providenciar a substituição
dos itens não aceitos no prazo máximo de 02 (dois) dias.
CLAUSULA NONA - CONTRATAÇÃO
9.1. Após emissão de ordens de fornecimentos e efetivação dos itens fornecidos e/ou adquiridos serão confeccionados
contratos administrativos, oriundos das respectivas atas de registro de preços.
9.2. O Termo de Contrato de fornecimentos poderá ser substituído pelas Notas de Empenhos ou pelas Ordens de
fornecimentos na forma do § 4º, inciso II do artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/1993, observando as disposições do Termo de
Referência.
9.3. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para, no prazo
de 05 (cinco) dias, contados da data de sua convocação, aceitar a Ordem de Execução do fornecimento e apresentar o
Contrato de Adesão relativo aos itens fornecidos.
CLÁUSULA DECIMA – DAS OBRIGAÇÕES
10.1. Do Município:
x

Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

x

Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à contratada;

x

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela contratada, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando, nestes
casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;

x

Notificar por escrito, à contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;

x

Declarar os itens efetivamente fornecidos;

x

Indicar, formalmente, o gestor e o fiscal do futuro contrato para acompanhamento do mesmo;

x

Exercer a fiscalização dos fornecimentos através de servidor(es) especialmente designado(s), verificando se no
desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os fornecimentos e especificações previstos no Termo de
Referência de forma satisfatória, e documentando as ocorrências;

x

Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao encarregado da Contratada e, se necessário, ao supervisor
da área, para que as falhas possam ser corrigidas a tempo;

x

Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários todas as informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados;

10.2. Da Promitente fornecedora:
x

Fornecer os itens objeto deste contrato, no local e tempo requeridos, mediante requisições do preposto
autorizado;

x

Assegurar a boa qualidade dos fornecimentos;

x

Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento,
omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;

x

Não transferir ou ceder ou caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio
consentimento da CONTRATANTE;

x

Manter durante todo o fornecimento do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência;

x

Apresentar durante o fornecimento do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente Termo de Referência;

x

Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários
ou descontos de duplicatas;

x

Realizar os fornecimentos desenvolvidos de forma regular, planejada e programada, nos moldes da ordem de
fornecimentos expedida pela Prefeitura Municipal.
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x

A proposta também deverá contemplar os encargos sociais, obrigações trabalhistas, fiscais, tributárias, impostos,
frete e demais despesas diretas e indiretas inerentes à boa execução dos fornecimentos aqui propostos.

x

Responsabilizar-se integralmente pelos fornecimentos contratados, em conformidade com as especificações
técnicas, nos termos da legislação vigente;

x

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do futuro
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados;

x

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade, o responsável pela fiscalização
do Contratante em seu acompanhamento;

x

Designar preposto para representar a Contratada na execução do contrato;

x

Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao Contratante quaisquer fatos ou
anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos fornecimentos.

x

Transportar e entregar os itens no local designado, sendo de responsabilidade exclusiva da empresa vencedora,
sem que qualquer custo adicional possa ser incluído posteriormente.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS SANÇOES E PENALIDADES

11.1. A licitante ficará impedida de licitar e de contratar com a administração municipal pelo prazo de 05 (cinco) anos,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e contraditório, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando:
x

Não celebrar o contrato;

x

Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

x

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

x

Não mantiver a proposta;

x

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

x

Comportar-se de modo inidôneo;

x

Cometer fraude fiscal.

11.2. Além desta penalidade a Administração poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da sua
proposta dada como lance, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato dentro dos 05 (cinco) dias úteis
contados da data de sua convocação.
11.3. O 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 Federal n.º 8.666/1993.
11.4. Advertência dar-se-á, a critério da Administração, no caso de infrações leves.
11.5. Multas de até:
x

Por atraso na realização dos fornecimentos fica o contratado sujeito a multa diária de 0,5%, sobre o total dos
fornecimentos. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para execução do objeto.

x

Caso os fornecimentos objeto da licitação, não tenham sido realizados até 10 (dez) dias do prazo estipulado para
entrega, poderá a Administração rescindir o Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa e demais cominações
previstas na Lei Federal n° 8.666/1993.

11.6. Com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a Licitante que:
x

Negar-se a receber ou não retirar a Nota de Empenho.

x

Não assinar o Contrato, quando convocado no prazo de validade de sua proposta.

x

Deixar de entregar a documentação exigida no edital.
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x

Apresentar documentação falsa.

x

Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão.

x

Falhar ou fraudar na execução do contrato.

x

Não mantiver a proposta.

x

Comportar-se de modo inidôneo.

x

Fizer declaração falsa.

x

Cometer fraude fiscal.

11.7. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar ao fornecedor as seguintes penalidades, pelo
atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato:
x

Advertência.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de atraso na
entrega.

x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimentos e aquisições, no caso de recusa
injustificada em retirar a Nota de Empenho.

x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimentos e aquisições, no caso de
inexecução total ou rescisão por culpa do licitante.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), ao dia, aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimento, por
descumprimento de outras obrigações previstas neste Termo de Referência.

x

A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor das Ordens de Fornecimentos, e poderá
descontada dos pagamentos devidos pela Administração, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou
judicialmente.

x

As sanções previstas neste edital somente serão aplicadas através de regular processo administrativo, observadas
as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

11.8. Da aplicação das penalidades caberá recurso ou pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
da intimação do ato.
11.9. Será aplicada ao CONTRATADO suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal.
11.10. Até 01 (um) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.
11.11. Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os
danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras
penalidades.
11.12. As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou conjuntamente
com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais, a
depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA.
11.13. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem
deduzidas do valor correspondente ao valor dos fornecimentos, após prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Administração.
11.14. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da
notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão
alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS EMPENHOS
13.1. O compromisso do fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho/ordem de
fornecimentos, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços.
13.2. A emissão do(s) empenho(s) será (ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer à unidade requisitante, ou
pela autoridade por ele delegada.
13.3. Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de
preços, o tipo e a quantidade do material e equipamento solicitado, valor (es), local (ais) e prazo de entrega (quando não
especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços).
CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. As condições gerais dos fornecimentos, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da
Administração e do prestador registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência.
14.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, nos termos Decreto nº 039/2021.
14.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/1993, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
pelo Decreto Municipal nº 039/2021 e Lei Federal nº 10.520/2002 no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DO FORO
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Senhor do Bonfim – Bahia, como único competente para dirimir quaisquer
ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas
abaixo.

Andorinha - Bahia, ............ de ........................ de 2021.
________________________
CONTRATANTE
__________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1ª_________________________
2ª_________________________
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE
UM
LADO,
O
MUNICÍPIO
DE
ANDORINHA - BAHIA, E DO OUTRO,
___________________________.
O MUNICÍPIO DE ANDORINHA - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
16.448.870/0001-68, com sede na Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro, CEP: 48.990.000, Andorinha - Bahia, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. xxxxxxxx, portador da cédula de identidade n° xxxxxx, inscrito no CPF sob o nº
xxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE e a ....................................., inscrita no CNPJ sob nº .....................................situada à
..............................................................., neste ato representada por ......................................................., doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Fornecimento, tendo seu respectivo fundamento e finalidade na
consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no Processo Administrativo nº 399/2021, vinculado ao
Pregão Eletrônico SRP – Sistema de Registro de Preços nº 013/2021, regendo-se pela Lei Federal n° 10.520/2002 e pelo
Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações
posteriores, bem como, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e pelo Decreto Municipal nº 039/2021, as quais as partes se
sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E CONDIÇÕES DOS FORNECIMENTOS
1.1. Constitui objeto do presente contrato a seleção das melhores propostas para o registro de preço, pelo prazo de 12
(doze) meses para eventual contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza e de higiene para
atender às necessidades das diversas secretarias do município de Andorinha – Bahia a qual fora declarada vencedora,
após adjudicação e homologação pela autoridade competente no Pregão Eletrônico SRP – Sistema de Registro de Preços
nº 013/2021, conforme discriminação abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO DETALHADA

UND

QUANT

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

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 fizer nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1. º e 2.º do
art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.
1.3. A forma de fornecimento será parcelada. O objeto deste termo contratual deverá ser fornecido após a expedição da
Ordem de fornecimentos pelo Prefeito Municipal e de acordo a necessidade do Secretarias Requisitantes.
1.4. Por ocasião dos fornecimentos, caso seja detectado que os mesmos não atendem às especificações técnicas do objeto
licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a CONTRATADA a providenciar a sua
regularização.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. A CONTRATADA se obriga a:
x

Fornecer os itens objeto deste contrato, no local e tempo requeridos, mediante requisições do preposto
autorizado;

x

Assegurar a boa qualidade dos fornecimentos;

x

Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento,
omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;

x

Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;

x

Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;

x

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;
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x

Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente pregão eletrônica;

x

Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários
ou descontos de duplicatas.

x

Realizar os fornecimentos desenvolvidos de forma regular, planejada e programada, nos moldes da ordem de
fornecimentos expedida pela Prefeitura Municipal.

x

A proposta também deverá contemplar os encargos sociais, obrigações trabalhistas, fiscais, tributárias, impostos,
frete e demais despesas diretas e indiretas inerentes à boa execução dos fornecimentos aqui propostos.

x

Responsabilizar-se integralmente pelos fornecimentos contratados, em conformidade com as especificações
técnicas, nos termos da legislação vigente;

x

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

x

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade, o responsável pela fiscalização
do Contratante em seu acompanhamento;

x

Designar preposto para representar a Contratada na execução do contrato;

x

Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar parceladamente ao Contratante quaisquer fatos ou
anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos fornecimentos.

x

O transporte e a entrega dos itens no local designado serão de responsabilidade exclusiva da empresa vencedora,
sem que qualquer custo adicional possa ser incluído posteriormente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. O CONTRATANTE se obriga a:
x

Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

x

Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à contratada;

x

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela contratada, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando, nestes
casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;

x

Notificar por escrito, à contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;

x

Declarar os itens efetivamente fornecidos;

x

Indicar, formalmente, o gestor e o fiscal do futuro contrato para acompanhamento do mesmo;

x

Exercer a fiscalização dos fornecimentos através de servidor (es) especialmente designado(s), verificando se no
desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os fornecimentos e especificações previstos no Termo de
Referência de forma satisfatória, e documentando as ocorrências;

x

Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao encarregado da Contratada e, se necessário, ao supervisor
da área, para que as falhas possam ser corrigidas a tempo;

x

Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários todas as informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados;
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E OUTRAS CONDIÇÕES

4.1. O valor estimado do presente contrato será de R$____________ (__________), constante da proposta integrante da licitação
Pregão Eletrônico SRP – Sistema de Registro de Preços nº 013/2021, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como
preço justo e suficiente para a total prestação dos fornecimentos, objeto deste instrumento.
4.2. O valor total deste contrato será pago pelo CONTRANTANTE a CONTRATADA conforme ordem de fornecimentos e de
acordo a necessidade, através de crédito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados
a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto
licitado. Em todas as situações de pagamento, o mesmo será efetuado com a apresentação das certidões negativas de débito
a seguir: FGTS, CND Municipal, CND Estadual, CND Trabalhista, e CND Conjunta.
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4.3. Nos preços acordados já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas
de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel
cumprimento deste instrumento.
4.4. As notas fiscais serão recebidas da seguinte forma: provisoriamente, para efeito de posterior verificação da
conformidade com os fornecimentos e com as especificações constantes na proposta da empresa, referente às especificações
técnicas, e, definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade, no prazo máximo de 15 dias contados do
recebimento provisório.
4.5. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que as notas fiscais foram emitidas em desacordo com o especificado e
com a proposta, com defeito ou incompleto, após a notificação por escrito, a empresa deverá corrigi-las sob pena de sofrer as
sanções cabíveis.
4.6. No caso das notas fiscais em desconformidade com o especificado, será determinado um prazo pela fiscalização para a
empresa o substitua, que iniciar-se a partir da data do termo de Recusa das notas fiscais.
4.7. Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será parceladamente
devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não seja
considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
4.8. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da
Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a contratada tome as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.
4.9. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura aquela na
qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA.
4.10. O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e imperfeições porventura
apresentados após a liberação.
CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO E DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
5.1. O termo contratual poderá durante o seu prazo de fornecimento, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65 da
Lei Federal nº 8.666/1993, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade
competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa
oficial.
5.2. Os reajustamentos de preços do objeto contratado, quando e se for os casos, serão efetuados e calculados de acordo com
as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
5.3. Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela variação do
porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do
novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
5.4. A CONTRATADA deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de requerimento. A
eventual autorização do reajuste de preço será concedida após a análise técnica e jurídica do CONTRATANTE, porém
somente contemplará os fornecimentos realizados a partir da data do protocolo do pedido do CONTRATANTE.
5.5. Enquanto eventuais solicitações de reajuste de preços estiverem sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá
suspender os fornecimentos, devendo os pagamentos ser realizados ao preço vigente.
5.6. A CONTRATANTE deverá, quando autorizado o reajuste do preço, lavrar Termo Aditivo com os preços reajustados e
emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária,
em relação aos fornecimentos, obras ou fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de reajuste.
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
6.1. O presente Contrato será publicado no Mural das Dependências Públicas Municipais no prazo máximo de vinte (20)
vinte dias corridos, contados da data de sua assinatura conforme art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993 e em Diário Oficial
do Município até o quinto dia útil do mês subsequente, atendendo a Lei de acesso à informação Lei nº 12.527/2011.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
7.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia
e expressa autorização do CONTRATANTE sob pena de caducidade.
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CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
8.1. A vigência deste Contrato será pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado
por igual período, conforme art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA NONA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS
9.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE GESTORA

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE

XXXX

XXXX

XXX

XXX

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas na
Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiaria no que couber pela Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII,
XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993.
10.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES
11.1. A licitante ficará impedida de licitar e de contratar com a administração municipal pelo prazo de 05 (cinco) anos,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e contraditório, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando:
x

Não celebrar o contrato;

x

Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

x

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

x

Não mantiver a proposta;

x

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

x

Comportar-se de modo inidôneo;

x

Cometer fraude fiscal.

11.2. Além desta penalidade a Administração poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da sua
proposta dada como lance, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato dentro dos 05 (cinco) dias úteis
contados da data de sua convocação.
11.3. O 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 Federal n.º 8.666/1993.
11.4. Advertência dar-se-á, a critério da Administração, no caso de infrações leves.
11.5. Multas de até:
x

Por atraso na realização dos fornecimentos fica o contratado sujeito a multa diária de 0,5%, sobre o total dos
fornecimentos. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para execução do objeto.

x

Caso os fornecimentos objeto da licitação, não tenham sido realizados até 10 (dez) dias do prazo estipulado para
entrega, poderá a Administração rescindir o Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa e demais cominações
previstas na Lei Federal n° 8.666/1993.

11.6. Com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a Licitante que:
x

Negar-se a receber ou não retirar a Nota de Empenho.
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x

Não assinar o Contrato, quando convocado no prazo de validade de sua proposta.

x

Deixar de entregar a documentação exigida no edital.

x

Apresentar documentação falsa.

x

Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão.

x

Falhar ou fraudar na execução do contrato.

x

Não mantiver a proposta.

x

Comportar-se de modo inidôneo.

x

Fizer declaração falsa.

x

Cometer fraude fiscal.

11.7. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar ao fornecedor as seguintes penalidades, pelo
atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato:
x

Advertência.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de atraso na
entrega.

x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimentos e aquisições, no caso de recusa
injustificada em retirar a Nota de Empenho.

x

Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimentos e aquisições, no caso de
inexecução total ou rescisão por culpa do licitante.

x

Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), ao dia, aplicada sobre o valor da Ordem de Fornecimento, por
descumprimento de outras obrigações previstas neste Termo de Referência.

x

A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor das Ordens de Fornecimentos, e poderá
descontada dos pagamentos devidos pela Administração, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou
judicialmente.

x

As sanções previstas neste edital somente serão aplicadas através de regular processo administrativo, observadas
as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

11.8. Da aplicação das penalidades caberá recurso ou pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
da intimação do ato.
11.9. Será aplicada ao CONTRATADO suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal.
11.10. Até 01 (um) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.
11.11. Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os
danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras
penalidades.
11.12. As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou conjuntamente
com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e os contraditórios constitucionais, a
depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA.
11.13. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem
deduzidas do valor correspondente ao valor dos fornecimentos, após prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Administração.
11.14. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da
notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTAO DO CONTRATO
12.1. A Supervisão e fiscalização do fornecimento do objeto desta licitação ficarão a cargo das Secretarias Requisitantes.
Uma vez que o responsável pelo recebimento dos produtos avalie os mesmos como de baixa ou má qualidade pode recusarse a receber o determinado produto. O fornecedor deverá substituir o produto por um de boa/ alta qualidade.
12.2. A forma de execução do objeto será de forma parcelada, de acordo a necessidade e seguindo o cronograma e cardápio
escolar e iniciará mediante ordem de fornecimento e especificações do Termo de Referência.
12.3. A Supervisão e fiscalização dos fornecimentos do objeto desta licitação ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e terá como Gestor o Sr. Carlos André Guimarães de Araújo, inscrito no CPF sob o nº 731.282.015-87, e
como fiscal dos referidos contratos funcionários designados e nomeados para este fim.
12.4. Não obstante a futura empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pelos fornecimentos dos itens objeto
deste procedimento, a Secretaria Requisitante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os fornecimentos, diretamente ou por prepostos
designados.
12.5. O recebimento dos itens objeto da futura aquisição se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou
servidor encarregado para este fim, até a verificação da conformidade dos fornecimentos com as especificações no prazo de
até 03 (três) dias úteis, quando será emitido o termo de recebimento definitivo, quando for o caso.
12.6. Por ocasião dos fornecimentos, caso seja detectado que os mesmos não atendem às especificações técnicas do objeto
licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a Licitante a providenciar a substituição
dos itens não aceitos no prazo máximo de 03 (três) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Senhor do Bonfim, Estado da
Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a qualquer
título.
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma para uma só finalidade,
afim de que possam produzir os seus devidos e legais efeitos.

Andorinha - Bahia, ............ de ........................ de 2021.
_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXX
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
_________________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1º ______________________________________________________ CPF: ____________________________________
2º ______________________________________________________ CPF: ____________________________________
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE
CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos e, portanto, não
estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal,
Estadual ou Federal, direta ou indireta.

Andorinha - Bahia, ______ de ____________________ de 2021.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (EMPREGO
DE MENORES)
Conforme o que determina o Art. 27, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, e, em cumprimento ao
disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que relata: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores
de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”.

Desta forma declaramos a não existência de qualquer trabalhador em nosso quadro funcional que se enquadre no texto das
Leis, Artigos e Incisos citados acima, bem como salientamos o conhecimento das sanções e penalidades previstas em Lei,
pela omissão ou falha de informações, que vierem posteriormente a serem apuradas, quanto á presente declaração.

Andorinha - Bahia, ______ de ______________ de 2021.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP (ART. 3º DA LEICOMPLEMENTAR 123/2006)

A empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (a) ____________________________________, portador (a) do Documento de Identidade nº
___________________ e inscrito no CPF sob o nº _______________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos
legais para qualificação como ____________________________________ (microempresa ou empresa de pequeno porte), conforme art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a qualquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta
a usufruir do tratamento diferenciado, estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada Lei.

Declaramos não ( ) ou possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação fiscal e tributária e não ( ) pretendemos
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, para regularização, estando ciente que, do
contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

Observação – em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Andorinha - Bahia, ______ de ____________________ de 2021.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

MODELO DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A Empresa ______________________, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º. ______________________, por intermédio de seu
representante legal abaixo assinado, Sr. (a). ______________________, portador(a) do Documento de Identidade n.º.
______________________, expedido por ____________, e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob
o n.º. ______________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que
toda documentação anexada ao Sistema são autênticas, igualmente sendo expressão da verdade a informação por mim
prestada, estou ciente que esta declaração estará sujeita as penalidades da Lei, conforme dispõe o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que prevê o crime de falsidade ideológica.

Andorinha - Bahia, ______ de ____________________ de 2021.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL

Fls. 49 de 50
Comissão Permanente de Licitação e Contratos - CPLC
Rua Antônio Galdino, s/nº, Centro – Andorinha – Bahia
E-mail: licitacao_pma@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VPXWROU2YEC6UGPDNRNONG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
14 de Setembro de 2021
192 - Ano IX - Nº 3380

Andorinha

ANEXO IX - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Designação de Representante:

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, neste ato representado pelo (s)
(diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo
presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor(a) .....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº
........ como mandatário, a quem se confere amplos poderes para junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos
necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico – SRP – Sistema de Registro de
Preços nº 013/2021 e vinculado ao Processo Administrativo nº 399/2021, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para
desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Andorinha - Bahia, ______ de ___________________ de 2021.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO
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