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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O

EDITAL

O

Praça Irmã Môníca Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO
AVISO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 050/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019 - PMRA

O Município de Ribeira do Amparo, Estado da Baliia, através de sua Pregoeira, torna público

que fará realizar PREGÃO em sua forma presencial, cujo Edital assim se resume:
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção e limpeza na rede de esgoto, pintura de meio fio,

limpeza de vegetação de terrenos e jardins, poda de arvores nos povoados e sede do
Município de Ribeira do Amparo.

o

PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: Serão recebidas no dia 03 de setembro de 2019 às
08H:30MIN, no endereço situado à Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP:
48.440-000, na cidade de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia.
EDITAL: O edital e demais atos pertencentes ao certame poderá ser obtido através do

Diário Oficial do Município https://diariodomunicipio.com.br ou pessoalmente junto a
Comissão de Pregão setor de licitações no endereço da Prefeitura.

Ribeira do Amparo/BA, 21 de agosto de 2019.

José Germano Soares de Santos
PREFEITO MUNICIPAL

O
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O município de ribeira do amparo, Estado da Bahia, por sua Pregoeira, Lair^ne
Horanna Santana Santos, nomeada mediante portaria n° 002/2019, em conformidade com a
Lei n° 10.520, de 17 de julhio de 2002, Decreto Municipal n° 027, de 13 de janeiro de 2017,
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar n° 123, de 14 de janeiro de 2006

com alterações posteriores torna público para conhecimento dos interessados que fará
realizar no dia 03/09/2019, às 08:30min, no setor de licitações localizado na Praça Irmã
Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000, na cidade de Ribeira do Amparo,

Estado da Bahia, licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma presencial, tipo MENOR
PREÇO, objetivando selecionar propostas para a de empresa especializada para prestação
de serviços de manutenção e limpeza na rede de esgoto, pintura de meio fio, limpeza de

O

vegetação de terrenos e jardins, poda de arvores nos povoados e sede do Município de

Ribeira do Amparo, observadas as especificações e condições constantes do anexo I termo
de referência, que fará parte integrante do edital, devendo as propostas de preços e a
documentação serem entregues na data, local e horário acima determinado, mediante as
seguintes condições.

1. DA ABERTURA

1.1. A Pregoeira receberá e abrirá as propostas de preços e documentos de habilitação em
sessão pública a ser realizado no setor de licitações, situado à Praça Irmã Mônica Maria Van
Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000, na cidade de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia.
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o
primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

O

1.3.

Este

Edital

poderá

https://diariodomunicipio.com.br.

ser

retirado

preferencialmente

pelo

site

2. DO OBJETO
2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e
limpeza na rede de esgoto, pintura de meio fio, limpeza de vegetação de terrenos e jardins,
poda de arvores nos povoados e sede do Município de Ribeira do Amparo, observadas as
especificações e condições constantes do anexo I termo de referência, que fará parte
integrante do edital, independentemente de quaisquer reproduções.

2.2. A despesa global estimada, de que trata o objeto, está em R$: 56.229,10 (cinqüenta e
seis mil duzentos e vinte e nove reais e dez centavos), conforme pesquisa constante no
processo administrativo que o originou.
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3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. A despesa decorrente do objeto a ser contratado correrá por conta das seguintes
dotações orçamentárias.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
AÇÕES
2049 - GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
ELEMENTO DE DESPESA

33903900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

O

4.1. Poderão participar deste Pregão as empresas do ramo de atividade relacionada ao

objeto deste edital, e exclusivamente a MICROEMPRESA EEMPRESA DE PEQUENO
PORTE assim consideradas nos termos do art. 3° da Lei Complementar 123/2006;

4.2. Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste
processo licitatório, os interessados que se enquadrem em uma, ou mais, das situações a
seguir:

4.2.1. Empresas em estado de falência, de concurso de credores, dissolução ou liquidação;
4.2.2. Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.2.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que
estejam punidas, com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração
Pública;

4.2.4. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem

O

assim empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
4.3. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às
condições deste Edital;

5. DO CREDENCIAMENTO, REPRESENTAÇÃO E DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO.

5.1. O representante da licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a
pregoeira, no local, data e hora indicados nas disposições preliminares deste edital,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame, com
poderes para representar a empresa licitante, devendo, ainda, no ato de entrega dos
envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
5.2. O CREDENCIAMENTO far-se-á da seguinte forma;
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5.2.1. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente,
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura, acompanhado de documento com foto;

5.2.2. No caso de procuração por instrumento particular deve ser com firma reconhecida

por autenticidade, com poderes para formular ofertas e lances de preços, oferecerem
recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente,
podendo utilizar-se de modelo constante neste instrumento, devendo ser juntado à cópia de
contrato social e documento com foto do procurador.

5.2.3. No caso de procuração pública, deverão estar expressos os poderes para formular
ofertas e lances de preços, oferecerem recursos e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame em nome do proponente, acompanhado de documento com foto do outorgante e

O

outorgado.

5.3. A ausência de representação ou incorreção de qualquer dos documentos referidos no
"caput" não inabilitará a licitante, mas obstará o seu representante de se manifestar e
responder pela mesma no transcurso do certame.

5.4. A Comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo
licitante, empresário ou sociedade será efetuada exclusivamente mediante Certidão

expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, emitida até 90 (noventa) dias anterior a
data da sessão, fora dos envelopes, conforme Art. 8°, da Instrução Normativa n° 103, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30 de abril de 2007, vedada a
aceitação de qualquer outra forma de apresentação e deverá ser entregue no ato da entrega
do credenciamento e dos envelopes de propostas e habilitação.

^

5.5. A não entrega da Certidão descrita no item 5.4 pressupõe-se irrevogavelmente que a
licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar n° 123/2006,

logo não poderá participar deste certame.

5.6. Prova de inexistência de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade e impedimento de contratar com o Poder Público, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade da empresa licitante e
dos sócios.

5.7. DECLARACÃO RELATIVA AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

5.7.1 Os licitantes entregarão a Pregoeira, a declaração (ANEXO III), dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, conforme
estabelecem o Inciso VII, Artigo 4°, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto
Municipal n° 027, de 13 de janeiro de 2017, exceto quanto á regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte.
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5.7.2. A declaração acima deverá ser entregue após ou no ato do credenciamento e

elaborada em papel timbrado da licitante, devidamente assinada, sendo apresentada
separadamente da documentação de credenciamento e fora dos envelopes de Proposta e
Habilitação, sem a apresentação desse documento a Pregoeira não poderá dar seqüência a
participação da empresa.

5.7.2.1. Se a licitante não apresentar a declaração citada no item 5.6.1 e o representante

legai informar que foi colocado errado em um dos envelopes de habilitação ou proposta,

poderá, a Pregoeira, na presença dos demais licitantes, solicitar que a mesma atira os
respectivos, retire-a e o lacre novamente.

5.7.3. Prova de inexistência de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade e impedimento de contratar com o Poder Público, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e inelegibilidade da empresa licitante e

o

dos sócios.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A proposta de preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no
local, dia e hora determinados, em envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e
conter, em sua parte externa, os dizeres:
AO

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

PRAÇA IRMÃ MÔNICA MARIA VAN CLOOSTER, N° 51, BAIRRO: CENTRO.
CEP 48.440-000 - RIBEIRA DO AMPARO - BA

EMPRESA LICITANTE:

DOCUMENTAÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS
ATT; PREGOEIRA

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019 - PMRA.

o

6.2. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, digitada, em papel
timbrado ou impresso da licitante, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

ressalvas, datada, contendo a composição unitária dos custos, em algarismo, em moeda
corrente do país, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
responsável legal e pelo responsável técnico da empresa.

6.2.1. O valor global da Proposta deverá ser apresentado em algarismos e por extenso.
6.3. A Proposta de Preços deverá ainda:

6.3.1. Conter razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente ou
seu representante legal, CPF e cargo na empresa.
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6.3.2. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.

6.3.3. Os preços serão apresentados em algarismos, por extenso, cotados em moeda
nacional e englobarão todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas,
custos com encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro, instalação, mão-

de-obra, e quaisquer outros necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação. Não será
permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado.
6.3.4. A empresa Proponente deverá apresentar planilha detalhando o valor unitário e

^

total de cada item que compõe a proposta de preços, a saber: despesas com pessoal,
salários e encargos, materiais, combustível, despesas administrativas e outras afins,
apresentando ao final o valor total para todo contrato considerando o período de 12

(doze) meses.

6.3.4.1. Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários
e, havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão estes
últimos.

6.3.4.2. Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição
que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

6.3.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
Edital 0 seus Anexos, caso sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento objetivo da licitação.
6.3.6. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

O

6.4. Deverá apresentar juntamente no envelope de proposta de preço;
6.4.1. Planilha orçamentaria - ANEXO X
6.4.2. Composição Analítica com Preço Unitário - ANEXO XI

7. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1. A sessão, para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e
os documentos que a instruírem, será pública, dirigida pela Pregoeira e realizada de acordo

com

as

disposições

contidas

na

legislação

mencionada

nas

DISPOSIÇÕES

PRELIMINARES deste Edital, em conformidade com as condições nele estabelecidas, bem
como em seus anexos, no local e horário já determinados.

7.2. No local e hora marcados, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento
próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do art. 4°, inciso VI
da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 027 de 13 de janeiro de
2017, para a prática dos demais atos do certame, conforme item 5 deste Edital.
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7.3. Após o credenciamento, não se permitirá no certame, sob qualquer argumento ou
pretexto, a admissão de licitantes retardatários, salvo como assistente ao ato público.
7.4. Em seguida, serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, sendo feita
a sua conferência e posterior rubrica.
7.5. Nesta sessão, a atuação da pregoeira e equipe de apoio poderá ficar restrita ao
credenciamento dos licitantes e análise das propostas, salvo interesse da pregoeira em
prosseguir o certame para as demais fases.

7.6. Não havendo tempo suficiente para término da sessão, a mesma será suspensa e
continuará posteriormente com a convocação de todas as licitantes, sendo remarcada
preferencialmente para o próximo dia útil.

O

7.7. Ainterrupção será feita após comunicação às licitantes presentes.
7.8. Com a interrupção os envelopes não abertos ficarão retidos devidamente lacrados,
rubricados em poder da Pregoeira até a nova sessão para prosseguimento dos trabalhos.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - ETAPA DE LANCES
8.1. A Pregoeira procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e
classificará a licitante autora da proposta de MENOR PREÇO GLOBAL e aquelas que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço, oportunizando a renovação das propostas com o
oferecimento de valores mais baixos aos dos propostos inicialmente, quanto ao
procedimento de classificação e proceder a devida ordem classificatória dos licitantes.
8.2. Quando não forem verificadas no mínimo três propostas escritas nas condições
definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes,
até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que

O

sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
8.3. Às licitantes proclamadas conforme subitens 8.1 ou 8.2 serão dadas oportunidades para
nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.
8.4. Classificadas as propostas, serão iniciados os lances a partir da proposta de maior
valor.

8.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços Iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances, ou seja, automaticamente o sistema dará
oportunidade a todos os empates.
8.6. Os lances serão decrescentes ao valor da proposta da própria licitante ou daquela de
menor preço, não se admitindo lances visando ao empate nem lances cuja diferença seja
mínima.
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8.7. A etapa competitiva encerrar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, nenhuma das
licitantes apresentarem novo lance.
8.8. A não apresentação de lances pela licitante implicará a sua exclusão desta etapa
competitiva, fixando-se o seu último valor ofertado para ordenação final das propostas.
8.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante às
penalidades constantes do item 17 deste Edital.

8.10. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às especificações
8 às exigências contidas neste Edital e respectivo termo de referência, bem como aquelas
que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos
preços de mercado ou ao estimado pela Administração.

o

8.10.1. São consideradas propostas inexequíveis aquelas que não venham a ser
demonstradas pelas licitantes, mediante solicitação da pregoeira, "sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado
e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato." (Lei n° 10.520/02, art. 9° c/c/ art. 48, II da Lei n° 8.666/93).
8.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a pregoeira
examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao valor, utilizando
exclusivamente o critério de menor preço GLOBAL, decidindo motivadamente a respeito.
8.12. Sendo aceitável a menor oferta de preço para o objeto licitado, será verificado o
atendimento das condições habilitatórias pela licitante que a tiver formulado, podendo ser
declarada habilitada ou não a depender do atendimento aos documentos de habilitação
solicitados.

o

8.13. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender as exigências
habilitatórias, a pregoeira examinará a proposta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procederá à verificação das condições habilitatórias da licitante, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao
Edital, tida como mais vantajosa, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.
8.14. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para apresentar nova Proposta de Preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
8.15. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.16. Caso não se realizem lances verbais, ou nas hipóteses previstas nos subitens 8.14 a
pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido o menor preço.
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8.17. A empresa licitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de até 48
(quarenta e oito) lioras, proposta de preços reformulada. Caso a empresa não apresente a

proposta reformulada no prazo estabelecido e as documentações solicitadas nos subitens
descritos, a empresa será punida com a desclassificação, c/c as penalidades previstas no
item 17 deste Edital.

8.18. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pela pregoeira e pelas licitantes presentes.
8.19. A pregoeira. no julgamento das PROPOSTAS, poderá realizar diligências ou requisitar
informações, incluindo esclarecimentos e detalhamentos sobre as PROPOSTAS, sem

O

implicar a modificação de seu teor ou a inclusão de documentos ou informação que deveria
constar originalmente na PROPOSTA. A não apresentação das informações solicitadas
implicará o julgamento no estado em que se encontram as PROPOSTAS, podendo resultar
em sua desclassificação.
8.20. A pregoeira poderá solicitar também pareceres de técnicos dos órgãos competentes
para orientar sua decisão.

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1. O envelope de habilitação e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados
no local, dia e hora determinados, em envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e
conter, em sua parte externa, os dizeres:
AO
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

PRAÇA IRMÃ MÔNICA MARIA VAN CLOOSTER, N° 51, BAIRRO: CENTRO.
CEP 48.440-000 - RIBEIRA DO AMPARO - BA

EMPRESA LICITANTE;

DOCUMENTAÇÃO: HABILITAÇÃO

o

ATT: PREGOEIRA

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019 - PMRA.
9.2. A documentação relativa á habilitação consistirá na apresentação dos seguintes
documentos, seqüencialmente numerados, conforme exemplo a seguir: 1/20, 2/20, 3/20 e
assim sucessivamente:

9.2.1. A inexistência de numeração seqüencial na documentação, na forma do item anterior,
não será motivo para inabilitação.

9.3. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.3.1. Registro Comerciai, no caso de empresa individual.
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9.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de
documentos de eleição de seus administradores.

9.3.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de
diretoria em exercício.

9.3.4. 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.
9.3.5. Será inabilitada a empresa que apresentar objeto social incompatível com o objeto
desta licitação.
9.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.

9.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou prova de inscrição no
cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação, com seus respectivos
prazos de validade em vigor.

9.4.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela RF e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União por elas
administrados, inclusive as contribuições previdenciárias dos empregados e empregadores,
às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas a terceiros.
(Redação da Portaria N° 1751, de 2 de outubro de 2014 da Secretaria da Receita Federal do
Brasil):

O

9.4.4. Prova de Regularidade para com as Fazendas Estadual (Certidão negativa de Débitos

Estaduais), IVIunicipal do domicílio ou sede da licitante eTrabalhista (Certidão Negativa de

Débitos Trabalhistas), com seu prazo de validade dentro do previsto por cada órgão
expedidor;

9.4.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF), demonstrando situação regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei, no seu prazo de validade.

9.4.6. Os Micros Empreendedores Individuais, as microempresas e empresas de pequeno
porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
9.4.7. Quando uma microempresa ou empresa de pequeno porte for declarada vencedora e
haja alguma restrição quanto à regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública,
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para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

9.4.8. A não regularização da documentação no prazo acima previsto implicará em
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n°

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultada à Administração convocar as llcitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.

9.4.9. Serão admitidas em conformidade com o artigo 206 do Código Tributário Nacional,
certidões positivas com efeitos negativos.
9.5. DA QUALIFICAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

o

9.5.1. A comprovação de aptidão para execução de serviços com características técnicas
semelhantes às do objeto do presente edital será feita mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado;
9.5.3. Licença (Alvará) de Funcionamento Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, correspondente ao ano de 201.9.

9.6. DA QUALIFICAÇÃO ECONÕMICO-FINANCEIRA

9.6.1. De forma a demonstrar a prova de qualificação econômico-financeira, as llcitantes
deverão apresentar:

9.6.1.1. Comprovação de que possuem capital social registrado ou patrimônio líquido
mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para contratação;
9.6.1.2. A comprovação do Capital Social poderá ser feita mediante a apresentação de cópia
da publicação no Diário Oficial, cópia registrada na Junta Comercial, da ata de assemblela
ou alteração contratual onde conste expressa e visualmente a importância do capital social
ou ainda através de certidão emitida pela Junta Comercial.

o

9.6.4. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
9.7. OUTROS ELEMENTOS

9.7.1. Declaração de que cumprem a exigência disposta no inciso V, do art. 27 da Lei
8.666/93, conforme ANEXO V do edital.

9.7.2. Comprovação da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a
administração: fica facultada a utilização do modelo constante na forma de anexo VII do
presente edital.

9.7.3. Apresentar Atestado de visita aos locais dos serviços, a serem fornecido pela
Secretaria Municipal de Administração e Obras, através do seu responsável lega!
devidamente qualificado, que visitará em companhia do preposto da referida Secretaria os
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locais onde serão executados os sen/içps, constatando as condições de execução e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, objeto desta licitação.
9.7.3.1. A visita técnica poderá ser realizada até 48 (quarenta e oito) horas anterior a data
marcada para a abertura "dos envelopes de proposta e habilitação, mediante agendamento
prévio junto a Secretaria,Municipal de Administração e Obras pelo telefone 75/3439-2166 ou
pessoalmente no prédio da Prefeitura Municipal sala administrativa da referida Secretaria.

9.7.3.2. Justifica-se a visita técnica devido à necessidade de comprovação de que todos os
llcitantes conhecem os locais da execução dos serviços e, via de conseqüência, suas
propostas de preços refletirão com exatidão os serviços a serem executados, evitando-se
futuros pleitos de aditivos ao contrato.

9.8. Toda e

O

qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser numerada

seqüencialmente, datada e assinada por seu representante legal, devidamente qualificado e
comprovado.

9.9. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em
órgão da imprensa oficial.
9.9.1. A licitante a seu critério, poderá comparecer até o último dia que anteceder a abertura

da licitação, para autenticação dos documentos de habilitação peia Comissão de Licitação.
Tendo em vista aos trabalhos exercidos na sessão e de maneira a dar celeridade aos

procedimentos no curso da sessão, não serão autenticados documentos de habilitação no
dia marcado para a sessão pública, assim sendo documentos apresentados sem a devida

autenticação não serão aceitos, causando a INABILITAÇÂO da licitante que assim o fizer.
9.10. Para fins de habilitação, não será admitida complementação ou retificação da
documentação apresentada, exceto para microempresas e empresas de pequeno porte,

o

conforme dispõe o artigo 43, § 1°, da LC n° 123/06.

9.11. No julgamento da habilitação e das propostas, a pregoeira poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas.
9.12. Os envelopes, com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras, permanecerão em poder da pregoeira, devidamente lacrados, até que seja
assinado o contrato ou até o vencimento da validade da(s) proposta{s). Após, as empresas
poderão retirá-los no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inutilização dos mesmos.

10. DO RECURSO. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
10.1. Ao final da sessão depois de declarada a licitante vencedora do certame qualquer
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro
em ata da síntese das suas razões, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para a
apresentação dos memoriais ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
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apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo da recorrente sendo-íhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2. O recurso contra decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo.

10.3. O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

10.4. Se não reconsiderar sua decisão, a pregoeira encaminhará o recurso devidamente
informado à autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação
do procedimento.
. . ;
\
10.5. Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser protocolados junto ao Setor

—^

de Licitações do Município de Ribeira do Amparo, no prazo estabelecido no item 10.1 deste
instrumento, no horário de 08hs:00min ás 13hs:00min.

10.6. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão
de Licitação no endereço já citado neste Edital.

10.7. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer ao final da sessão
do Pregão importará na decadência do direito de recurso.

10.8. Decairá do direito de impugnar ós termos desta licitação aquele que os aceitando sem
objeção venha apontar depois do resultado do julgamento, falhas ou irregularidades que a
viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
10.9. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela pregoeira sempre
aue não houver recurso.

O

10.10. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à licitante vencedora pela pregoeira,
ou, quando houver recurso, pela autoridade competente.

10.11. A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou com
vistas á verificação da aceitabilidade da proposta ofertada, antes da homologação do
certame.

11. DA CONTRATAÇÃO
11.1. Após adjudicação do objeto, o Município providenciará a indicação do prestador, a fim
de que se efetue a contração, obedecendo ao disposto na legislação vigente e no Pregão
Presencial n ° 013/2019 PMRA.

11.2. A licitante deverá fazer-se representar por profissional devidamente habilitado,
inclusive autorizado a firmar em seu nome o referido contrato. A efetivação do contrato darse-á no recinto da Prefeitura Municipal.
,
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11-3. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de
discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do instrumento contratual que guardem
absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância.

11.4. O edital, a(s) proposta(s) vencedora(s), as necessárias publicações e as atas
circunstanciadas farão parte integrante do contrato ou instrumento hábil que vier a substituílo, nos termos da legislação que rege essa licitação..
11.5.

A licitante vencédora'deverá assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, em prazo' a ser determinado pelo Município, não podendo ser superior a 03
(três) dias corridos, contados a partir da data da convocação.
—

ü

11.6. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando

solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela Administração.
11.7. Caso a vencedora não apresente situação regular no ato da assinatura o contrato, ou
recusar-se a assiná-lo ou a retirar a nota de empenho no prazo e nas condições
estabelecidas, ou ainda quando o Município de Ribeira do Amparo rescindir o contrato por
inadimplência é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente das
sanções previstas neste edital.

12. DO ACOMPANHAMENTO
12.1. A execução do objeto será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Administração e
Obras, com autoridade para exercer, em nome do Município, toda e qualquer ação de
orientação geral, controle e fiscalização objeto do contrato.

13. FISCALIZAÇÃO

o

13.1. Nos termos do artigo 67, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, a Administração designará um
gestor do contrato, pertencente à Secretaria Municipal de Administração e Obras, para
acompanhar e fiscalizar a execução do mesmo, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário á
regularização das falhas ou defeitos.observados.
14. DO PAGAMENTO

14.1. O prazo para pagamento da nota fiscal apresentadas será de até 30 (trinta) dias
contados a partir da entrega da nota fiscal .no protocolo da (Secretaria de Planejamento e
Finanças) devendo esta ser apresentada com o atesto do recebimento do servidor público
responsável pela conferência dos serviços, acompanhadas da seguinte documentação hábil

á quitação: Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual, Municipal,
FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
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14.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 14.1 com a validade

expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do
prazo de validade, não cabendo ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o
atraso no pagamento;

14.3. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem

retidos, sem que a^CONTRATADA apresente a documentação hábil para liberação dos seus
créditos, o Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando
assegurado à CONTRATADA, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos
serviços efetivamente prestados e atestados na forma do item 14.1.

15. DOS REAJUSTES DE PREÇOS
15.1. E vedado qualquer reajuste de preços pelo período de 12 meses, com fulcro na Lei n°

o

10.192 de 14/02/2001, exceto por força de legislação ulterior que o permita, porém, poderá
haver revisão, repactuação ou reequilíbrio econômico financeiro.

15.2. A revisão de valores, para majorar ou diminuir, poderá ocorrer de ofício ou a pedido da
licitante signatária do contrato, nas seguintes condições:

15.2.1. Para majorar, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta,
nos termos do art. 65, II "d" e.§ 2°, da Lei n° 8.666/93, desde que demonstrado, por parte da
licitante contratada, alteração substancial nos preços praticados no mercado, por motivo de
força maior, caso fortuito, fato do príncipe e /ou fato da administração, desde que
imprevisíveis ou de difícil previsão.

15.2.2. Para diminuir, quando a Administração verificar que o preço contratado encontra-se
substancialmente superior ao praticado no mercado;

16. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

o

16.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73, inciso i, alíneas "a" e "b", da Lei
8.666/93, com alterações posteriores e nos termos fixados no anexo I, observando-se a sua
conformidade com as previsões deste Instrumento Convocatório.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão ou

comprovada a prática de fraude de qualquer espécie, em relação ao objeto desta licitação, a
Administração Municipal poderá, garantida- a. ampla defesa e o contraditório, aplicar,
cumulativa ou isoladamente e observado o princípio da proporcionalidade, as seguintes
sanções:

17.1.1. Advertência, mediante comunicação por escrito, através de ofício, sobre a existência

de faltas leves, relacionadas com a execução do objeto da licitação.
17.1.2. Penalidade pecuniária, observados os seguintes percentuais e faltas.
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17.1.2.1; 5% (cinco) por cento do vaior da proposta da licitante, em caso de não
apresentação da proposta-reformulada no prazo, previsto no edital e não comparecimento
para assinatura do contrato.: ,

17.1.2.2. De 1% (um) a 10% (dez- por .cento) do valor do contrato em caso de atraso e

interrupção dos setyiçòs ora contratados: .
a) Atraso de 01 a 05 dias: muita diária de .1

b) Atraso de 06 a 10 diàs: muitã diária de 3%:
c) Atraso de 10 à 15 dias: niCiita diária de 5%: ! . '
d) Atraso de 15 a 20 dias: muita diária dé 8%;
e) Atraso acima de 20 dias: muita diária de 10%.

§1°: O atraso superior à 10 (dez) dias é considerado infração contratual gravíssima,
autorizando a rescisão do contrato e aplicação das demais penalidades.

o

17.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, que serão fixados pelo ordenador
de despesas, a depender da falta cometida.

17.1.4. Declaração de inidoneidade pára licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determlnantès da punição ou até que seja promovida a
reabilitação.

17.2. A licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaração falsa òu cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e

contratar com a Administração Púbíica e, será descredenciado nos sistemas de

o

cadastramento de fornecedores do' iVlunicípio, na forma do Regulamento de Cadastro de
Fornecedores do Município, pelo, prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

17.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo o Município através da Secretaria de
Planejamento e Finanças, descontar de eventuais pagamentos devidos á licitante, cobrar

administrativa ou judicialmente; pelo processo de execução fiscal, com os respectivos
encargos previstos em lei.

17.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da respectiva ciência:

17.5. Se o motivo da inexecução das obrigações ocorrer por comprovado impedimento ou de
reconhecida força maior, devidamente-justificado e aceito pela Administração, a
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
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18. DA IMPUGNAÇÂO DO EDITAL
18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste
Pregão, devendo ser entregues no Setor de Licitações e Contratos Administrativos.

18.2. A apresentação de impughação contra o presente editál deverá ser protocolada com a
Pregoeira responsável pela confecção do edital, no setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Ribeira do Amparo, localizada na Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51,
Centro, CEP: 48.440-000," há cidade • de Ribeira do Amparo, Estado da ' Bahia,

exclusivamente nó hopárió das 08h00min às 12h00min e será processada e julgada no prazo
de 01 (um) dia útil,

18.3. Acolhida á petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, acaso o acolhimento da impugnação resultar na reformulação das

o

propostas.

18.4. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação,
aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

19. DOS BOLETINS DE ESCLARECIIViENTOS E COIViUNICADOS
19.1. BOLETINS DE ESCLARECIMENTOS - Para todas as dúvidas e informações
solicitadas pelas licitantes, a Pregoeira emitirá um BOLETIM DE ESCLARECIMENTO cujo
será publicado no Diário Oficial do Município -www.diariodomunicipio.com.br.

19.2. É obrigação única e exclusiva das licitantes o acompanhamento dos COMUNICADOS,
BOLETINS DE ESCLARECIMENTOS e demais informações publicadas no Diário Oficial do
Município.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

o

20.1. E facultado a Pregoeira, auxiliado peia equipe de apoio, proceder em qualquer fase da
licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente
da proposta.

...

20.2. A apresentação da proposta de" preços implica na aceitação plena e total das
condições deste Pregão, sujeitando-se a licitante às sanções previstas no item 17 deste
instrumento, c/c os arts. 86 a 88, da Lei n° 8.666/93.

20.3. Quaisquer elementos, informações, e esclarecimentos relativos a esta licitação serão
prestados pela Pregoeira e membros dà Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Ribeira
do Amparo/BA.

Praça Irmã Mônic«7 Maria Van Gloosfôr, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL; (75) 3439-2166

.

.

. CNPJ: 13.809.405/0001-17

^
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20.4. A Pregoeira; no interesse público,'poderá sanar dúvidas, relevar omissões ou erros

puramente formais observados ná dòcürhfentação e na proposta, desde que não contrariem
a legislação vigente é não comprometam'a lisura dá'Ijcitação.
20.5. Acaso entenda pertinente, podendo gerar dúvidas na tomada de decisão, a Pregoelra
poderá exigir as notas fiscais corres'pondentès aos atestados de capacidade técnica
apresentados.

20.6. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, -técnicos ou quaisquer outros
alheios à licitação.

.

-

20.7. A desclassificação da proposta ou a inabilitação da licitante importa preclusão do seu
direito de participar das fases subsequentes.

O

20.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometa os interesses da
Administração.

20.9. 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 do Pregão.
20.10. As licitantés são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.11. A homologação do resultado desta licitação não obriga, o Município de Ribeira do
Amparo à contratação do objeto licitado.

20.12. Após a homologação da licitação, será convocada a empresa vencedora para a
assinatura do contrato nos moldes da Minuta integrante no ANEXO IX deste Edital.

O

20.13. Os esclarecimentos aos consulentes serão publicados no Diário Oficial do Município
20.14. A Pregoelra reserva-se o direito de solicitar das licitantés, em qualquer tempo, no
curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe
prazo para atendimento.

20.15. Aos casos omissos aplícar-sè-ão às demais disposições constantes da Lei n°
8.666/93, em sua versão vigente, da Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n° 123/06, e
posteriores alterações e Decretos Municipais n° 027/2017.

20.16. As DECLARAÇÕES que exigirerh' o reconhecimento de firma em Cartório, assim
deverão está, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO e/ou INABILITAÇÃO.
20.17. O Município poderá cancelar a; Nota de Empenho que vier a ser emitida, em

decorrência desta licitação e anuiándo "assim as ordem de serviços obtidas,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, ficando assegurado o
contraditório e o direito de defesa:

Praça Irmã Môníca WárSa Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
JEU: (75) 3439-2|e6;
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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21 .Fazem parte integrante deste edital ps.anexos, como se nele estivessem transcritos: .
21.1. ANEXO I-Termo.deReferência:-

21.2. ANEXO II—Modelo de Credenpigmento.

21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
21.8.

ANEXO III —Modelo de Declaração Relativa à Habilitação.
ANEXO IV- Modelo de Atestado de Capacidade Técnica.
ANEXO V-Modelo de Deelaração;.de Menores.
ANEXO VI - Modelo de Proposta.-:, v:,:; '
ANEXO Vil - Modelo de Termo de Compromisso.
ANEXO Vilj T^-Mod.ejQ de Rato impeditivo. ;

21.9. ANEXO IX-Minuta do çpntr9to.";.- v
^
21.10. ANEXO XI - Planilha orçamentaria.
21.11. ANEXO XII - Composição-Arialítica epm. Preço Unitário.

22. DO FORO

o

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cipó, Distrito Judiciário de Ribeira do Amparo/BA,
para dirimir questões oriundas desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, com
expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Ribeira do Amparo/BA, 21 de agosto de 2019.

José Germano Soares de Santana

Prefeito Municipal

O

Praça Irmã Mô:ftícâM^aría Vah^Ciooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3430-21- . . .. V..
CNPJ: 13.809.405/0001-17

^crí«3st5s3-si.s::;?

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO

1.1. Objeto desta licitação é a seleção da proposta mais vantajosa visando a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e limpeza na rede de
esgoto, pintura de meio fio, limpeza de vegetação de terrenos e jardins, poda de arvores nos
povoados e sede. do Município de Ribeira do Amparo, observadas as especificações e
condições constantes abaixo.
2. JUSTIFICATIVA

o

2.1. A referida prestação de serviços justifica-se pela necessidade de manutenção e limpeza
das redes de esgotos, para que estas não acumulem lixo e não interrompa as suas devidas
funcionalidades, além de proteger o meio ambiente e a população da contaminação e de
doenças, causadas pelo acumulo de lixo nas redes de esgotos. No que diz respeito a pintura
de meio fio, limpeza de vegetação de terrenos e jardins, e podagem de árvores, estas tem
como finalidade manter as praças, ruas, avenidas e logradouros públicos um ambiente limpo
e saudável e consequentemente menos propício ao desenvolvimento de doenças.
3. PRAZO ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO
3.1. O contrato terá vigência de' 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos casos previstos no artigo 57 da Lei n° 8.666/1993
com alterações posteriores.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
,

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR SEM

VALOR DO

BDI

BDI

VALOR
TOTAL
GERAL

O

01

CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
LIMPEZA NÃ REDÉ DE EÍSGÕTG,
PINTURA DE MEIQ FIO, ' LIMPEZA DE
VEGETAÇÃO -DE
TERRENOS
E

46.023,90

10.205,20

56.229,10

JARDINS, PODA DE ARVORES NOS
POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRA DOtAMPARÒ.

VALOR GLOBAL R$: 56.229,10 (cinqüenta e seis mil duzentos e vinte e nove reais e dez
centavos)

4.1. LIMPEZA DE SUPERFIGE CONÇREJTQ PÁRA PINTURA:

4.1.1. A contratante deverá realizar a-limpeza do meio fio com lixamento da superfície de
concreto, para receber, a pintúra," utilizando equipamentos necessários como luva, óculos e
botas.

Praça Irmã Wlôníca War.a Van Cioosíer, 51, Centro, CEP; 48.440.000.

TÉL: (75) 3439-2166

CNPJ: 13.809.405/0001-17
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4.1.2. TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ BRANCA PARA A PINTURA DE MEIO FIO:
4.1.2.1. A pintura de mio fio,deverá ser.féita logo após sua limpeza, utilizando duas "mãos" de
tintas, com os equipamentos •necessários; "^^

4.2. CAPINA E LIMPEZÁ'MANUAL DE JARDIM/ LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM
TERRENO COM ENXADA:

4.2.1. A contratante •-deverá -realizar ;a";Iirnpezá manual de jardins e terrenos, utilizando
equipamentos neçessários;Como luvas, óculos e botas.
4.3.PODA DE ÁRVORES:

4.3.1. A poda de arvores dèverá ser realizada freqüentemente, utilizando equipamentos
necessários como luvas,-.óculos e botas.-./
~•
4.4. LIMPEZA MANUAL.DE REDE DE ESGOTOS:

o

4.4.1. A contratante deverá realizar a limpeza dos esgotos utilizando equipamentos
necessários como luvas, óculos e botas, retirando todo o lixo existente no local, sendo

necessário o desentupimento e a lavagem com bqmbas e mangueiras.
5. DEVERES DO CONTRATANTE

5.1. Na execução do objeto do contrato, òbrigá-se ò CONTRATANTE a:

a) prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA;
b) notificar, por escrito, á CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na execução
dos serviços, fixando prazo para sua correção;
c) atestar a(s) Nota(s) -Fisca^is) apresentada mensalmente ao CONTRATANTE
discriminando todo o serviço realizado nó mês;
d) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de constatado o
cumprimento efetivo das.óbrigações assumidas;
e) participar ativamente das sjstemáticas. de supervisão, acompanhamento e controle da
execução dos serviços, p acorppanhamento e fiscalização serão realizados por um
representante designado pela Autoridade competente, nos termos do art. 67 da Lei n°

o

8.666/93;

6 CONDIÇÕES DO SERVIÇO
6.1. A contratação formálizar-se-á mediante a assinatura do Termo contratual, conforme
modelo anexo do edital, observadas.as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

6.2. A licitante .yencedóra'.será. "conv^cadà; .formalmente, para assinar o Instrumento
Contratual, devendo ser assinado por seu representante legal, consoante estabelecido em

seus atos constitutivp3,.o.bsérya'do/p3.rã 'es^^^ efe.ito,,o.pi"azo de 03 .(três) dias úteis.
6.3. Pelo descümjDnmehtò no inicio'da execução do serviço, será aplicada a sanção
constante no Edital e no futuro contrato.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

/ y'-- "

7.1. Nenhum pagamento será efétuadó.;à;cpNTtô\TADA enquanto pendente de liquidação
qualquer débito rêfereote..à éventuaj; irregüjãridade. iriadimplência ou penalidade;

Praça Irmã iVlôníca iVIaría Van Ck-03l@r, 51, Centro, CEP: 48.440.000.

TBUr/5)3439'.21GÍ.í.

-

- .
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7.2. O Município reserva-se o direito de notificar a empresa contratada a respeito da
prestação dos-serviços-,.- rpesmo que por algum motivo tenina sido adjudicado

equivocadamente;-se. esse; ,hão estiver-de acordo com as especificações técnicas deste
termo.

7.3. A licitante fica ;òbrigada.a;;exedutâr\ôs'serviços;objeto;d^
acordo com as especificações sòlicitadasj'não sé àdirirt^
prévia autorização do Municípiò p;orihtermédio/dã

Referência de'
modificações sem a
Administração de Obras.

Ribeira.do Ampar9/BA^21 de agosto de 2019.

O
André Luís Silva da Cruz

Secretaria Municipal daiÂdmjnistração de Obras

; "• [

l'

©

Praça Irmã Mônic© iVíària Van Cioosíer, 51, Centro, CEP: 48.440.000.

TEL; (75)3439-.?.f65\-^

V^NPJ: 13.809.405/0001-17
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ANEXO II - MODELO DE PROCURAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.'^ 013/2019 - PMRA - Município de Ribeira do Amparo
OUTORGANTE: {Qualificação da enipresa e do represente legal que assinará a procuração
em seu nome (nome, endereço/razão social, etc.)}.
OUTORGADO; (Representante devidamente qualificado).
OBJETO: Representar a Outorgante no Pregão Presencial n° 013/2019 - PMRA - Município
de Ribeira do Amparo.

o

PODERES: Entregar e receber envelopes comendo os documentos e as propostas, juntar
documentos, assinar atas e termos, tomar deliberações, receber ofícios e relatórios de
julgamentos, firmar declarações, dar ciência e, especialmente, formular ofertas e lances de
preços, interpor recursos, renunciar ^:ap;direjtp de/ecursos enfim, assinar todos os atos e
quaisquer documentos indispensáveis, ao: bom .e'.fiel cumprimento do presente mandato junto
a este órgão, relativamente a quaisquer:'das fases do Pregão Presencial n° 013/2019 PMRA.

de

de 2019.

Assinatura e identificação do declarante
Firma reconíiecida em Cartório •

o

Praça Irmã Môníca lYíô/ia Van Ciooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL; (76)3439.21 Ò£..
. CNPJ: 13.809.405/0001-17
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.° 013/2019 - PMRA- Município de Ribeira do Amparo
, inscrita no CNPJ n°
, por intermédio de seu
representante legal, o(a) Si-.(^)
, portador da Carteira de Identidade n°

O

e do CPF n"

, DECLARA,'ém atenção ao disposto no art. 4°. Vil, da Lei

Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos exigidos
para a habilitação na licitação modalidade Pregão Presencial n° 013/2019 - PMRA da
Município de Ribeira do Amparo.
"'r '"

(local e data)

(Nome e assinatura do represéntàrite legal ou procurador do licitante)

^

(^Observação: Estq declaração deverá sí?r eptr&gue no ato do credenciamento.)

.

I:•'

. _.Praça.Jroiã l\flôr!j:ca

Çlc^oçrer, 51, Centro, CEP; 4B.440.000.

' : . : T£L; (75)^433

'

r;; . GNRJ: 13.809.405/0001-17

'• r.

, >• SVV V .

'
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V .

ANEXO IV

.

:

MODELO DE ATESTADO / DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa
, inscrita no CNPJ sob o n°

, estabelecida

_, prestou 08 serviços de XXXXXX para
e respectivas quantidades abaixo relacionadas:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Declaramos, ainda, que os'óompçòm^

QUANTIDADE

foráni cumpridos satisfatoriamente,

não constando em nossos registros, àiè a-(}Tès'êníe data, nádá que desabone sua conduta.
Locai e Datà;'.

Assinatura e Identificação do declarante

©

Praça Irmã IViôriioâ «"ihãna Van Clookter, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (7S) 3439r^i;ir:
'
; CNPJ: 13.809.405/0001-17
'.r'

'j

^

^

-
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ANEXO V

WIODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.° 013/2019 - PMRA- Município de Ribeira do Amparo

. inscrita no CNPJ n°

, por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr.(^)
, portador da Carteira de Identidade n°
e do
CPF n°
, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666, de

O

21 de junfio de 1993, acrescido pela Lei _n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não

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

Ressalva; emprega menor, a partir der^Uiatprza.anps, na condição de aprendiz ( ).
'.r'!W".

(local e data

(Nomeie:assinatura dp representante legal ou procurador do licitante)

(*Observacão: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

O

Praça Irmã Mônicà Ífiü;i&Van Cic-òiívf;5i, Centro, CEP: 48.440.000.

TEL:(75) 3439Í.2166::.

- CNPJ: 13.809.405/0001-17

: L'

-
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ANEXO VI - MODELO DÊ PROPOSTA
AO

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
Ribeira do Amparo, Estado da Bahia.
ATT: PREGOEIRA

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019 - PMRA.
Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta de preços, nos termos do edital e anexos.
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM

VALOR GLOBAL

o
VALOR TOTAL DA PROPOSTA

Manteremos válida a proposta pelo prazo, de .60 (sessenta) dias consecutivos, contados da

data de abertura da licitação, aceitando q"ué,^'ocorrendo RECURSO contra classificação ou
desclassificação, habilitação ou inabilitaçãp.de iicilante e suas eventuais impugnações, bem
como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o
período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não
correrá, tendo em vista o efeito süspensivÒ desses recursos:
Utilizaremos os meios, equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem
necessários à perfeita execução do contrato, de acordo com as exigências do Edital e seus
anexos, bem-como"dá'fiscalizaçãb;exercida pelo município de Ribeira do Amparo.

Na execução dos "serviços observáreriios" rigorosamente as especificações técnicas
solicitadas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos

U

trabalhos, de conformidade com as normas legais vigentes e padrões dos fabricantes e
deste Município de.Ribelra do Amparo;..

Assumimos responsabilidade., peía ..pcesiação dos serviços cotados e classificados em
perfeitas condições "dè uso e. de kçordo.çom as especificações solicitadas.

Caso nos sejâ adjudicado'ò' Objeto^ •dá^rliCitaÇàp/.CQmprôrnetemo-nOs

ã fornecê-los de'

imediato, contados a partir,da assinatura dd contráto.e recebimento da nota de empenho.
Para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes.dados:

•
»

DADOS DA EMPRÈ^SÃ?

/

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/MF:
'

'

• ENDEREÇO:

" ' '

"

CIDADE/UF:

"

•

CEP:

• -" '

'

• \

.

líaça irmã Mòhícâ

'•: TELr(r5)343â-Í:55^^

-•

"

Van CíoOütci/, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
CNPJ: 13.809.405/0001-17

^

^

ÉSíTAIjODAÜAHÍÁ
' "
MUNICÍPIO m: RIBEJMA DO AMPARO

COMISSÃO PEÍÜVIANENTE DE LICITAÇÃO
TEL./FAX: .
. E-MAIL:- -

"BANCO: r-'.
AGÊNCIA:
•CONTA:

.

-

"•

-:/•••

• • •

-

.'u.

r.--ri—•.

:•

DADOS DO--RÉPf^ÈSÉNtÁNTÉ"'-'úÊ^

; -

•::••

;

•

-

PARA ASSINATURA DO

CONTRATO:

•NOME:
'• ENDEREÇO:
-CEP: • '• -• '

;

" ^

-

• CIDADE/ÜR
• CPF/MF: '
'
• RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

• CARGO/FUNÇÃO:
• NATURALIDADE:
= NACIONALIDADE:
-E-MAIL

©

- ' r z ' : T-

Praça Irmã Mônicn Maria Van CIcoster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.

TÊL: (75) 343S.'?.16e

CNPJ: 13.809.405/0001-17

A

• ••
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ANEXO VII ^ MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N."" 013/2019 - PMRA - Município de Ribeira do Amparo
Pelo presente Termo" de Compromisso, a empresa
, inscrita no CNPJ
sob o n°
, vencedora do' certame em epígrafe, por intermédio de seu
representante legal ou credenciado Sr(a).
,
portador do Documento de- Identidade n°;
e inscrito no GPF sob o
n°
, compromete-se a fornecer o objeto licitado, ao PREÇO REGISTRADO EM
ATA, e declara que tem ciência das penalidades a que está submetida sua empresa, em
caso de descumprimento dos compromissos aqui assumidos, consoante as previsões
contidas no Edital, nas Leis n° 10.520/2002, 8.666/93, 8.078/90, 9.854/99, e Decretos
Municipais n°s 027/2017 com as modificações posteriores.

•r _'- r

(íocal.e^data

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)

O

Praça Irmã Mòníca Maí*[a Van Cloüsier, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 34394'itíe •'
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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ANEXO Vlli

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019 - PMRA.

o

Declaramos a inexistência cie fato impeditivo quanto à habilitação para participar
neste Pregão, bem como estamos cientes de: .que devemos declará-los quando ocorridos
durante o certame.
^':v •
Declaramos sob as penas da lerqu^-não.há .oos.quadros de nossa empresa, servidor
ou dirigente de órgão ou entidadê:conlrâtânte.ou''résponsável pela licitação, nos termos do
art. 9°, inciso III, da Lei 8.666/93. '

. . ' :•

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

de

o

de 2019.

Nome e-assinaturado representante legal
(carimbo dâ empresa)

-.-i..

Praça Irmã Mônic.TfeiaJi/an CtOoster^ 51, Centro, CEP: 48.440.000.

TEL:{75)'343<Í.216ç

CNP.1:13.809.405/0001-17

*1

•

'

' '

•

'•

•"

;• '"'•;; .. :,". .•'•

^ •

.
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-T^rÁHé^ lK MINUTA DO CONTRATO

MINUTA

DO

/2019

TERMO

DE

CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO
AMPARO E A EMPRESA
.

O MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO, ESTADO DA BAHIA, doravante denominado
apenas CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

o

13.809.405/0001-17, com sede na Praça irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP:
48.440-000, na cidade de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia, representada neste ato pelo
Prefeito Municipaí José Germano Soares de Santana e a empresa
doravante denominada CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a

forma de sociedade parucular, inscrita nb.ÇNPJ/MF sob n°

, com sede na

, íiri cidade de .
Estado de
neste ato
representada por
, poriadür dü CPF
, adiante firmado,
consoante os termos do que integra^es^e alust^, fazem-se presentes para o. fim especial de

celebrarem o presente instrumentp.-!iüs;;ierfnc.í3|da Lei ,n°'8.666 de 21 de junho de 1993,

atualizada e consolidada peia •Lei:h'l^9-;Q4B;.de .27 demaio de 1998, e pela Lei n° 9.854, de
27 de novembro de 1999, tendo em vista o que consta do PREGÃO PRESENCIAL N°
013/2019/PIVllRA e as cláusulas e condiçoès a-següir descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e
limpeza na rede de esgoto, pintura de meio-.fio,. limpeza de vegetação de terrenos e jardins,
poda de arvores nos povoados e sede do M.uniçipió de Ribeira do Amparo, conforme consta

no Edital do Pregão Presencial N° 013/2Ò10"^PMRA .e .seus .anexos, juntamente com a

o

proposta da CONTRATADA, os quais passam á fazer parte integrante-deste instrumento,
independentemente çje quaisquer rpprodu^ções.

CLÁUSULA SEGUi^DA - PÒ PREÇÒ Ê Í ÓÍRíyíA ÜÊ PAGAMENTO.
2.1. Pela perfeita e fiel execução, do. objeto" deste Contrato, a CONTRATANTE, pagará a

CONTRATADA, o.VàJôc çòrreíSRõn

sèryiçQ.s õfètjvámenté prestados. O vaior giobai

do contratb é , d ê ' R $ j : . . l ^ ; . •

2.2. o prazó"p~à''rà";p,ag^ííi.é,o}p 'd^s'

^.fiscais apresentadas, .sei^á de-até 30 (trinta) dias

contados a partir dá entrega-dá notavnoÇíji, loa/pralocb
(Secretaria de;Planejamento e
Finanças) deveridp, est^~'^t"apr^sí|j\lâcja\;\(^íxí. o/Masio do-recebimento do servldor público

responsável pela pbhfér^h,cia.dQs séi^Í.^p:i,;,^CQi;^
à quitação: Nota

.atèstadQ

da seguinte documentação hábil

s^e.tQt:.jQCííf)petente .dq,.Município; Certidão de

Regularidade Fiscal com "ás. Fâzeodãs'.Hacioná^ Estadual,, Municipal," FGTS e Certidão
Negativa de Débitos Jrafealhistás;,.1.^;.

Praça.írhTiã

., .1...

:V^?52'Váh C;;.:vi:>íír,:a1, Centro, CEP: 48.440.000.

TEL:.(75):343.£>-;Vi:^; \ r;i: ;

\ - ..ÇÍ^ÍRJ: 13.80S,405/0001-17

• • '••'•' •'' •' -'*'^íí^jâvy^iàííiisií^
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2.3. Na hipótese de-evéntuàis atrasos-de-pagamento, desde que a contratada não tenha

concorrido par9 .,tant0j,con:\o.critérip..xia ^tua.lfe^eãp.fii;i.^n.ce.i^^ dos. valores a serem pagos

desde a -datá'. fin'a1 d.e;Gàda.-períòdo-dev aferição-até- a::dá

procedido a títülò de ínadírhpíèncià/d-pâgâm^^

efetivo, pagamento,- será

t%"Ílíítí por cento) áo mês de jtiros.

2.4. N0 ato do'pagamento," a'CONTRATANTE efetuará a retenção na fonte dos tributos e

contribuições previstas em lej, desde que os mesmos sejam incidentes sobre os serviços

prestados.-

/•- *

2.5. Não será éfetuáâo^cjüàjqüer^

CôWfkAfADA enqüantò houver pendêhcia

de liquldação^da oòngáçaò'fina'nceirâ"érrf .^irtu^^

penalidade óü-inádlmpiêncla contratual.

2.6. Nos preços estão incluídas "toâãs'as 'déspèsas dé salários e encargos sociais, fiscais e

^

comerciais, bem corno' quaisquer outras indispensáveis ao perfeito cumprimento das

O

obrigações decorrentes deste Contraio, exceto' òs Impostos e as taxas, quando aplicáveis,
cujas alíquotas deverão estar informadas separadamente.

2.7. É vedado qualquer reajuste de preços'pelo prazo de 12 (doze) meses do contrato,
exceto por força de legislação uItei;iorique:OYpe/mitia. porém, poderá haver revisão de
valores, visando manter o equilíbrio-;ecortô:mlco7finaiicejro'inicial.da proposta, nos termos do
art. 65, II "d" e § 2°. da Ltíl'n'^ 8.666/&3;:desdè que demonstrado, por parte do fornecedor,
alteração substancial nos preços praticados no mercado, por motivo de força maior, caso

fortuito, fato dò príncipe-e /du íatÒ

administração,"'désde què imprevisíveis ou de difícil

previsão, obsèryaãò em qúalquer casü ò Èdltál;^

•

CLÁUSULA TERGEir^^ -DO PRAZQ bB VIGÊNCIA DO CONTRÍATO.
3.1. O prazo de vigência do contrato.será .de. 12 (doze) meses, com Início na data, da sua
assinatura e conseqüente emissão de'ordem de serviços, podendo ser prorrogado, mediante
Termo Aditivo, .por iguais e sucessivòs'períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,
observado o interesse público e a critério do CONTRATANTE, em conformidade com o art.

O

57 da Lei n.° 8.666/93, com alterações ^üsveriores..
CLÁUSULA QUARTA-- DA bÒTÀçXÒ ORÇAMÊWTÁRÍÁ.
4.1. A despesa decorrente .do objeto.ser contratado correrá .por conta das seguintes

dotações orçámentánasr / .^ ^^ ^

UNIDADE ORCÁMENTÁRIA

' .

" -

''

.'

'

'

'' ;

1201- SECRETARIA'MUNÍCIPÁL DR AbMFNYsYf^ÔÀÒ EOBRAS
AÇÕES

„

2049-GESTXd'íkl!ÍWPÉ'2A'f»tlBtlâi^'-' •:

ELEMENTO DÉ pÈsPÊSA;-::^,;: "i ^.kí.
33903900 -.OÚTR,ÒS,§tÇViÇOS:T.fcÍSCt^R^^^^ :;;;p.Éa^,0,A JURÍDICA
CLÁUSULA

J
r Praça
T£L: Í75)

Üfvóátiü*, 5-1 ."CéntVo, CEP: 48.440.000.
CWPJ; 13.809.405/000-)-17

. •• • ' • -

•

''v.jusTVJTnítígii^^

'•

' '•. '

•'•

• '•
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5.1. Os serviços,-objeto deste-Contraio, terá sua Execução Indireta, sob o Regime de
Empreitada por Preço Unitário.

CLÁUSULA SÉXTA:^ DÁS CQNDIÇÕÈS PARÁ. ASSINATURA CONTRATO
6.1. A' licitantè- Véricèdora deverá fazer-se representar por profissional devidamente
habilitado, inclusive autorizado a firmar em seu nome o referido contrato. A efetivação do

contrato dar-sVá nó-rêcíntb cia Prefeitura Municipal. .
6.2. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de

discordância òú ihcbnformismo.a qüáís^uer tópicos do insti"üniéríto contratual que guardem

absoluta conformidade GÒm sua minuta, em expréssão e substância.

6.3. A licitantè vencedora deverá assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento

O

equivalente, em prazo a "ser determinado, pelo Município, não podendo ser superior a 05
(três) dias corridos, contados a partir da data da convocação.
6.4. O prazo de'convocação poderá áer;.prorrogado uma vez, por igual período, quando

solicitado pela parte durante o seu tiahscürsò e'desde que ocorra motivo justificado aceito
pela Administração.

' f' "'

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS

E RÉVfSÁO DOS PREÇOS

7.1. E vedado qualquer reajuste de .preços pelo período de 12 meses, com fulcro na Lei n°

10.192 de 14/02/2001, exceto pior forçá'de leglsiáçâo ultêrior que o permita, porém, poderá
haver revisão; repactuá^ãó oü reequilíbrio .econômico financeiro.

7.2. Os preçòs dos serviços, objeto'do- Cqfllraío. perrnanecerão' irréajustáveis durante a
vigência de. 12 (doze) roeses. ;

.

7.3. Se durante ó pèríodo" dé 12 (doze) rnèsés ocorrer.aumento de preços no objeto dos
serviços a serem contratados, em conformidade com a legislação pertinente, os mesmos

^

serão readequados, a.fim dè mâ/iterü e^üilíbriü écoriômico-financ^

do contrato, devendo

a comprovação, sen feita péia 'apreéeritação'; ao CONTRATANTE,
CONTRADAIDA, da ra2:ãó'que autorizou cY referido aümènto;

por parte da

7.4. A CONTRATAp^^
^ repassar
ÇONtRATÁNTE todos os preços e
vantagens, ofe(Ja_dqs/aò\_|iiérrá^^
qüB' esses, feirem" -màls vantajosos, do que os
vigentes".

•

.

.

CLÁUSULA OÍtÁyÁ" DÁS OBRÍGÀÇOES DÁ

'

8.1. Na execução dó "òbjetò do presente; Contrato, òbriga-sè a CONTRATADA a envidar

todo o empenho e dedicação necessários;;^p fiol e adequado cumprimento dos encargos que
lhe são confiados,,.obrlgandp-s^.-c)(ncivLa:-. .. . 1 . . . . ^

kicj ítviiici
GkicriitaiY51,-Ceiitro,
GEP: 48.440;Ó00.
f".'iPffiÇfi líniá iyiÒrt'''
'S'i.'5an
S
'i
yjo «<;<n.nnr\
„
CNPJ:
13.809.405/0001-17
••ÍTEL; {7,5jí;3439•
•
;
- ' ••
•
•;
-í'

' '' '

•

-f;.'
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8.1.1. Ò Págameritó ,dps: saiarw^^^

.^ociajs, taxas,fornecimento dos materiáis

necessários, e demáis despesas' •exigidas" pacà á. execução dos serviços de responsabilidade

da Contratada^

'

'•

' '

'

~

8.1.2. A CONTRATÁbA devera:;exec^^^

descritòs no "termo"'de referêncíà e

outros que, poivèhtàra;Vehhanrf á ser Tazèr necessário durante o decorrer do período;
8.1.3.,A Contr^tada.deverá,,se3ssjrn.,exjg^o,.|Tigynterà-.di5posição no local da prestação dos

serviços," o responsável '|3eÍà.;empreSár >4*^

'Aí'

..,

8.1.4. Responsabifi^r-sè pelos-íiânos'-'Sa'üsáâ^^

Município ou a terceiros

decorrentes de'¥ua cuípá'ou'dold ná^^cLição do Contrato não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante:

O

8.1.5. Responsabilizar-se pela obtenção de Àlváfás, Licenças ou quaisquer outros Termos

de Autorização que se façam necessários à assinatura e execução do Contrato;
8.1.6. Executar fielmente o objeto contratado' é o'pra2o estipulado;

8.1.7. Reparar, corrigir, remo.ver'.ou; sab.stitulr;;às'..suas expensas. no total ou em parte, o
objeto do Contrato em que se Vérifícãrem vícioè"; defeitos ou incorreções, durante o prazo de
vigência da. garantia dada, estipulada na proposta da Contratada;

8.1.8. Arcar com- as-déspfesas decorrentes-de quálquer infração ou delito seja qual for.
quando praticado por empregado seu e relacionado à execução do serviço prestado ao
Município, sobretudo quando envolver o nome e ou a imagem deste ou de qualquer de seus
servidores ou autoridades usuárias; •

'

8.1.9. Ivlanter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação ou

^

condições determinadas no•procédíménto.dà ircitação qüe déu origem ao presente Contrato,

sob pena de sua rescisão eaplicaçãífi-das penalidades ora previstas.

8.1.10. Assumir ; inteira e'-exclusiv^ ;rèspünsabiíitiade pelo cumprimento de todas as
obrigações decoVj-eptes, dà execução deste-'Contrato sejam essas de natureza trabalhista,
previdenciáriá, civil oú fiscalHriexistirrdo sõíidanedâdê 'do Município, relativamente a esses
encargos, inclusive os que, eventualmente, adyirem de prejuízos causados a terceiros
8.1.11. Aceitar, ^has mesmas''c6n'díçõé& contrai

òs acréscimos é siipréssões que, a

critério do Município, se façarn necessários nos serviços, objeto deste Contrato, até os

limites fixadõsho-§T®'ãG-árt.'"é5'd"a-Utíri^^^^^

•" '

8.2. O CONTRATANTE, dúràhfè b- víyèírcla destè^Cp

còhipromete-se a:

8.2.1. Efetuar d pagámeritd-nas cOíuiT^ótíS é prêço'
8.2.2. Proporcionar á Contratada todai as condições necessárias ao pleno cumprimento das

obrigações décoireHtesWprésíení^^^^

cotisóantè èstábelece a.Lei n°. 8.666/93;

, iPraça.Irma Mòniiá 5;;:r.w'ts Vr(u ÇÍÍcoiíi*r, 51, Cfentro, CEPí 40.440.000.

:TEL:(76h34;33-S1i.í:

•

'

• •

í

í; -%• ' CNPJ: 13.809.405/0001-17

• /•

''r'

•
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8.2.3. Acompanhar,-controlar •e-analisar^ a execução dos serviços quanto à eficiência,
eficácia e a efetividade na realização dos serviços prestados;

8.2.4. Obsêrvãr pará;- qÜe,"''durárifè 'toda^^ã-' vigência'• dò Cohtràfo',- seja mantida a
compatibilidádécbm ãs obrigações
pèÍa'Gontrátaclá,\ •''
"•
8.2.5. Indicar-os seus Vèprès"enfàhtes''mspdn'áã^^
acómpahhámentò, supervisão e
controle do objétò destè Gorítràtb;'
8.2.6. Notificar à Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da

execução dós •seíVÍços,"fixàrido'pazb''p'àra^^

corréções;

CLÁUSULA NONÁ'^ DÁS SÃNÇÕÉS ÁMNÍSTRATIVÁ^.
9.1. Ern casqs^ de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste contrato ou

comprovada a prática deírà"üde"de quajqljer éspéòié^^

áb objeto'deste termo e da

licitação, a Administração Municipal poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório,

A

^

aplicar, cumulativa ou Isoladamente e pbseiyado' o princípio da proporcionalidade, as

seguintes sanções:

•. V:

I

9.1.1. Advertência, mediante, comunicação; por escrito, através de ofício, sobre a existência
de faltas leves, relacionadas com a execução db òbjeto contratual.
9.1.2. Penalidade pecuniária, observadcís-vas. sísgülntes percentuais e faltas.
9.1.2.1: 5% (cinco) por cento "dò'~váío?°dè'"GÒhtratbrèm caso de não atender as condições
para assinatura do contrato rio prazo previsto no. edital e não comparecimento para

assinatura do contrato. ' ;"•••

'

•

9.1.2.2". De Í% (um) a 10%.(dezpbr cènto)-do'valor "do contrato' em caso de atraso e
interrupção dos serviços pra-còntratados:^:
a) Atraso de 01 à Ò5 dias;; multa.dtáiici' dè-1%: :.
b) Atraso de 06 a .lp diás: multa diána.de_3%;

c) Atraso de |0 a Í5 dias;.rnulta diária de 5%; .
d) Atraso de Í5'a 2G dias; rriulta diária"dè'8%: '

O

e) Atraso acima dé 20.j;iia.s; muita diária d e , .
§1°: O atrasb .-superibr''a -iò. (d'ez) :dias ê considerado infração contratual gravíssima,

autorizando a rescisão-dp contrato'è-ápíica^àb dás

•

9.1.3. Suspensão'temporaná-" do"'âlré'ílo'''âe''"líciíár e Impedirhento dè contratar com a
Administraçãb-Mühicipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, que serão fixados pelo ordenador
de despesas, a dependetr da falta cometida.

9.1.4. Dedaraçaò dé inlâbnèidádè fjaV^

óO-contratar-com a Administração Pública,

enquanto perdurarem'oá''iTÍotivbs 'clefeiThíifaníéé-' dà- punição ou até que seja promovida a
reabilitação.

,

9.2. A licitante que ápreseiitar docüfnéníà'^o''faisá ou deixár-de entrègar documentação

exigida para b cèrtàrpe, ensejar o reta/damento" da execução de seu objeto, não mantiver
Praça IrríTã (Vlôrilct, íoiíx-a Van.Ciíio&ier, 51, Centro, CEP: 48.440.000.

TÈL: (75) 3439-24S£_ -V
1

....

v' .r.'.-.:
••
•

.

'
; -

'' '..Iy

...

.v«.:
••

•

•

,

CNPJ: 13.809.405/0001-17
•

^
,
.
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proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôn^,.fizer declaração tálsa-ou cometer fraude fiscal,, ficará impedido de licitar-e

contratar ..coiTi,.:Iã^.rAdrninistraçãò -.Públiqa ;e^^^rserá-- descredenciado nos sistemas de
cadastramentó de fornecedores do Município,-na fórmá dò Regulamento de Cadastro de
Fornecedores:.dq.iyiunicípio,-.pe]o. prazp^,de,,até,.5. (cÍJicp).^os,..sem .prejuízo das multas

previstas ho edital e nQ.contrátofé..dàs\dérri.ais comínações iêgais. ".
9.3. O vafor dás muitas àplicadás cfevèra ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5
(cinco) dias, .a contar dajdat9,-da,,aptiflca,çã.o,.pocjen,dQ,^Q.,.iyiunicÍRÍp através da Secretaria de
Planejamento' .è. Finanças,." de.écpji'taj;.'jdê,.áventwais/pagácri
devidos' à licitante, cobrar
administrativa òu judicialmente'"pèíó 'prócésso de execução fiscal, com os respectivos
encargos previstos em lei;.

—

9.4. Do ato que aplicar á penalidade caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a

O

contar da respectiva ciência."
9.5. Se o motivo da inexecução das obrigações ocorrer por comprovado impedimento ou de
reconhecida força maior, devidamente" justificado e aceito pela Administração, a
CONTRATADA ficará isenta das penaíjdgçie.s mencionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMi^ANHijVMENTO E FISCALIZAÇÃO
10.1. Nos termos do artigo 67, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, a Administração designará um

gestor do contrato, pertencente; a :-3ec'rè^aria Municipal de Administração e Obras, para
acompanhar ò fiscalizar a execLição-dó'mesmo,'anotando em registro próprio todas as
ocorrências •relacionadas conr^á exé'cuçaq' e-determinando o que for necessário á
regularização das falhas o'g deféitbs obsereados; •
10.2. A execução do Contrato será'"fiscãlizada por prepostb, com autoridade para exercer,
em nome deste Município, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização

^

dos serviços contratados-, conforniè.'consta no termo de referência e demais normas

pertinentes ao objeto contratado;

10.3. O seu recebímentQ dar~se-á de acordo cora o art. 73, inciso I, letra "a" e "b", da Lei

8.666/93, com" alterações posteriores;

10.4. O setyiço^eícecutado. pm desacordo coni Òestipulado neste instrumento e na proposta
do adjudicatário èéráTèjeitáÜo, parcial ou totalmente, conforme o caso;

10.5. Caberá áo';fiscàl;db'contrato
Municipal';de Administração e
Obras, o recebimehto.e á ate^stáçaa dafs)^
Fâtüra(s) correspondentes aos
serviços executados, em' 'pleno acoFdoVcom as especificações contidas no termo de
referência e nos termos (;ie,ste Edi.taLo. riapceséri.te.contratp..

CLÁUSULA

DÉCÍMA "

ADMINISIF^ÃO. ^

ÜÀ ftÜiSGISAO

V

^

E RECOHECIMENTO

y-
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_

11.1. A rescisãò das/òbrigações.decorrentes do presente Contrato se processará de acordo
com o que estabejeçem. os ,artigos 77^a_80;d^. Lei n° 8.6^^^

conforme ^e.vê abaixo:

11.1.1. A ocorrência-de cjuaíquêr das hipóteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666/93

ensejará a rescisão deste Cpritrato,^
11.2. Os casos dè réscisíãõ Cõntratuâi "sérão fórmaimente motivados nos autos do processo,
assegurado o çontraçlitórjoe a ampla d e f e s a . . . ^ ,

11.3. A rescisão,.'adnii

o'u-;arh(gáy6Í, será; precedjda^ dé autorização escrita è

fundamentada dá autoridade'cpmpe^^

,.V1,

11.4. A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos
enumerados nos incisos I a XI do art. 78 da Lei n" 8.666/93, acarreta as conseqüências

previstas nos incisos II e IV do art. 87 dõ';rhesrno diploma legal, sem prejuízo das demais
sanções previstas.

11.5. Na hipótese dé se concretizar a rescisãb contratual, poderá a Administração contratar
a licitante classificada em colocação-subseqüentepObsfjrvadas as disposições do inc. XI do
art. 24, da Lei n° 8.666/93 ou .efetu;arno>/a Licitação.^ •

11.6. Constituem m^qtivos para rescisão do Contrato:
11.6.1. O não cümprimèntò de clãusülás-còWtratuaís; especificações ou prazos.
I

11.6.2. O atraso injustificado n'à éxectjção üòs áèrvi'çÒ3.11.6:3. O désátendimentò das" determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizara sua execução, assim corno as de seus superiores.

11.6.4. Aprática réltérád'á'de fáltas'narsUá'execução, anotadas na forma do §1° do artigo 67
da Lei n° 8.666/93.,

,

11.6.5. A decretáção.vdé^fàíêríciárõ*'pedldo de concordata ou a instauração de insolvência
civil.

11.6.6. A a!tei*açãò"social oiâ a^moâificaçãò .de finalidade oü dá estrutura da empresa que, a

juízo da Administfàção; prejudique a éxecuçã(5'dü'cdhírató.'' '

-

11.6.7. O protesto de titulp. pu emissão de cheques sem suficiente provisão que

caractèrizem á (nsolvêhcià tia coníválaáa-" V''

'

i 1.6.8. O interesse públído-' àêvidaHíéiVléiuIfiíícadd:
I

11.6.9. A suspensão da'.execüpa'^^^

ordem escrita da Administração, por

prazo superior a 120 (cento e yiniej dias, salvo eiri caso de calamidade pública, grave

perturbação'dá òrdènToü gue?ra;"
~

'
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1

11.6.10.- Aocorrência; d.e;casQ fortuiío,..ou ^de.,,(orça maior, .regularmente comprovada,

impeditiva dà execiiçãó do contrato.

'

11.6.11.-A. subpontrataçlpjptal. ou par.ci.ai.dp seu^objetp,. a associação, da contratada com

outrem, a cessão.•.pú^frábsfprençjáiJüt^l.OM;:p,grqiai,'.èem
Municíjslo."

•

í'

í

e previa autorização do

••

CLÁUSULA DÉàlMA ÃEGÜNDA- -.tóS DIREITOS DÒ CONTRATANTE NO CASO DE

RESCISÃO.

"

'

'

12.1..Na hipótesç.de.rescjsão adniinistr^atiyado-presente Contrato, a Contratada reconhece,

de logo, o direito dá Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo
80 da Lei n°. 8.666/93.

O

CLÁUSULA DÉCÍMA TERCEIRA - DÁ VINCÜLAÇÃO DO EDITAL E LEGISLAÇÃO

APLICÁVEL.

\ ;

13.1. Este Contrato decorre do Processo-/ydrninlstrativo n° 050/2019 e Pregão Presencial n°
013/2019-PMRA, fundartientada nos tem'iÒs"da Lei Federal n° 8.666/93 e demais alterações,

fazendo parte integrante dò processò:ó' Etíítàl dó Pre'9ão e Proposta da Contratada.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSlÇOES GERAIS E FINAIS.
14.1. Todas as comunicações entre as partes, que impliquem em solicitação de serviços,
controle de atendimento, reclamação, ou qualquer outra ocorrência digna de registro, serão
feitas por escrito. "V
. .,v -' "

14.2. O presente contrato.admite.altecaçóeSi mediante.termo aditivo, na forma estabelecida
naLeiN°8.666/i9Q3.

\

14.3. Caberá a CONTRATANTE a publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial

do Município, nos teijmosdo parágrafo ..único do-artigo 61 da Lei n° 8;666/93.

o

14.4. A CONTRATADA:resppnderá:por.ipd^ e; qualquer responsabilidade, mesmo que aqui

não esteja descrita", mas' qué a iGglslajgéjcpJpÜ.a ápiicação"çléste contrato assinn o Impuser.
CLÁUSULA DÉCÍMA QUINTA - DO FORO
15.1. Fica eleito,, o^Foro-da-Gomarca -d^, Cipór-Distrito Judiciário de. Ribeira do Amparo,

Estado da Bahia,'Indéperidenlèmènte dè'qualquer outro por mais privilegiado qüè seja para
dirimir as questões deriyadas:de3t&;CüntraÍp:;..

15.2. E por estaren^i; 'asSiM. justas.^Í3'/aqoÍ;ciada$^
aceitar tòdas as disposições
estabelecidas nas cláusulas dó: jjresènWj.coritiaiü; bem como observar fielmente outras
disposições legais, e,jegulamentos-.sohrfí..o asSiUráOj,firrnando-o em 02 (duas) vias de igual

teor e forma, ha-prèsen'çaydàsvtest4''c«vfi^^s-'abà^^^ assínâdas.'

Praça lriTiâFrf1ôni^'í/uíi<jA'an C1ü»;sI:»;íí, 51, Centro, CEP: 48.440.000.

:,TÉC: (75) 3439-2Íát;f '
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