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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DERIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019 - PWIRA

OMunicípio de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia, mediante solicitação da Secretaria
iVlunicipal de Administração de Obras por intermédio da Pregoeira, torna publico que fa
realizar PREGÃO em sua forma presencial, cujo Edital assim se resume.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação

D

^

p ranacitacão no sistema integrado WEB de Planejamento Municipal. Gestão áe Tnbutos e

NFS e- Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Patrimônio, Almoxarifado, Transporte e

Sontrole drcombu^v^, observadas as Lpecificações econdições constantes oanexo I
íerríol
RSncia, que fará parte Integrante do Edital, Independentemente de quaisquer
reproduções.

PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: Serão recebidas no dia 28 de junho de 2019 as
10H:00M1N, no endereço situado àPraça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP.
48.440-000, na cidade de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia.

EDITAL: Oedital e demais atos pertencentes ao certame poderá ser obtido através do

Diário Oficial do Município https://diapodomunicipio.com.br ou pessoalmente junto a

Comissão de Pregão setor de licitações ito^ndereço da Prefeitura.
Ribeira do Amparo^
o

3d^junho de 2019.

José GerraferiS^^res de Santana
PREFmTjO MUmCIPAL
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO. Estado da Bahia, por sua Pregoeira. Lainne
Horanna Santana Santos, nomeada mediante portaria n° 002/2019, em conformidade com a

Lei n° 10.520, de 17 de julho 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 28/06/2019, às lOHOOmin, 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 a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
assessoria e capacitação no sistema integrado WEB de Planejamento Municipal: Gestão de

Tributos e NFS-e; Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Patrimônio. Almoxarifado,

Transporte e Controle de Combustíveis, de acordo com as especificações e condições
constantes no anexo I termo de referência deste edital devendo as propostas de preços e a

documentação serem entregues na data, loca! 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 úti! subsequente, independentemente de nova comunicação.

^

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem como objeto selecionar propostas para contratação de empresa

especializada prestação de serviços de assessoria e capacitação no sistema integrado WEB
de Planejamento Municipal: Gestão de Tributos e NFS-e; Recursos Humanos e Folha de
Pagamento, Patrimônio, Almoxarifado, Transporte e Controle de Combustíveis, observadas
as especificações e condições constantes do ANEXO I - Termo de Referência deste Edital,
que fará parte integrante deste instrumento, independentemente de quaisquer reproduções:
2.2. A despesa anual estimada, de que trata o objeto, está estimada em R$ 79.399.92
(setenta e nove mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos),
conforme pesquisa constante no processo administrativo que o originou.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. A despesa decorrente do objeto a ser contratado correrá por conta das seguiijfes
dotações orçamentárias:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
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AÇÃO:

2046 - GA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEWIENTO DE DESPESA

33.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão as empresas do ramo de atividade relacionada ao

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

A

C)

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
assim empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

Ç

4.3. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às

condições deste Edital:

5. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO
5.1. O representante da licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à
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:
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 reconl

por autenticidade, com poderes para formular ofertas e lances de preços, ofere
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recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente,
conforme modelo de credenciamento - ANEXO, como também deverá ser juntado à cópia
de contrato social, documento com foto do outorgado.

5.2.3. No caso de procuracão 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
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.

o

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. Após o credenciamento, 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 o Decreto Municipal n° 027, de 13 de janeiro de 2017, exceto quanto à regularidade fiscal
das microempresas e empresas de pequeno porte.

^
C/

5.5.1. A declaração acima deverá ser entregue no ato da sessão de abertura da licitação e

elaborada em papel timbrado da licitante. devidamente assinada, sendo apresentada
separadamente da documentação de credenciamento e fora dos envelopes de Proposta e
Habilitação.

5.6. Prova de inexistência de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidáde e impedimento de contratar com o Poder Público, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidáde da empresa licitante e
dos sócios.

5.7. Após o credenciamento, não mais serão admitidos novos proponentes.

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 MÕNICA MARIA VAN CLOOSTER;, N° 51, BAIRRO: CENTRO.
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CEP 48.440-000 - RIBEIRA DO AMPARO - BA
EMPRESA LICITANTE:

DOCUMENTAÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS
ATT: PREGOEIRA

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019 - PMRA.

6.2. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, digitada, em papei
timbrado ou impresso da licitante, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, datada, contendo preço unitário e total por ITEM, em algarismo, em moeda

corrente do país, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
representante legal da licitante.

^

6.2.1. Ovalor global da Proposta deverá ser apresentado em algarismos epor 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.

6.3.2. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.

6.3.3. Conter descrição clara e detalhada dos serviços ofertados, podendo utilizar-se do
modelo constante no ANEXO VI para a formulação da proposta.

^
ü

6.3.4. A empresa Proponente deverá apresentar planilha da composição unitária dos
preços que compõe a proposta de preços, a saber: despesas com pessoal, salários e

encargos, despesas administrativas etc, apresentando ao final o valor mensal e para
todo contrato considerando o período de 12 (doze) meses.
6.3.5. Conter preço unitário e total do ITEM. Em caso de erros aritméticos, poderão ser
corrigidos pela Comissão da seguinte forma:

6.3.5.1. Erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente será
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto.
6.3.5.2. Erro de adição será retificado conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a
soma.

6.3.5.3. Observar o preço de mercado, fixo e irreajustável, vigente na data da abertura deste
Pregão para o objeto licitado, expresso em real, livre de todas as despesas, de qualquer
natureza (fretes, impostos, seguros e etc.).
6.3.6. Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra c
que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
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6.3.7. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo os serviços ser
realizados ao Município sem ônus adicionais.

6.3.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente a
edital e seus anexos, caso sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento.

6.3.9. 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.

7. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E DAS iVlEs E EPPs

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.
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.

O

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 do pregoeiro 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.

7.7. A interrupção sérá feita após comunicação às licitantes presentes.
7.8. Com a interrupção os envelopes não abertos ficarão retidos devidamente lacrado^
rubricados em poder da Pregoeira até a nova sessão para prosseguimento dos trabal
8. DA ETAPA DE LANCES
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81 APregoeira procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e

classificará a licitante autora da proposta de menor preço global e aquelas que tenhar^

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10/o (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 fica desde já o programa utilizado incumbido em executar
ordem classificatória dos licitantes.

8.2. Quando não forem verificadas no mínimo três propostas escritas nas condiçoes
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
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 esucessivos, de valores distintos edecrescentes.

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 osistema dara
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.

8.7. Aetapa competitiva encerrar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, nenhuma das
licitantes apresentarem novo lance.

O

8.8. A não apresentação de lances pela licitante implicará a sua exclusão desta etapa
competitiva, fixando-se oseu 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 17deste Edital.

8.10. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às especificações

e às exigências contidas neste Edital e respectivo termo de referência, bem como aquelas
que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, comparados aos
preços de mercado ou ao estimado pela Administração.

8.10.1. São consideradas propostas inexeqüíveis 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 ol

contrato." (Lei n° 10.520/02, art. 9° c/c/ art. 48, li da Lei n° 8.666/93).
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8.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a Pregoeira
examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao valor do lote correspondente,
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 habilitatórías pela licitante que a tiver formulado, podendo ser
declarada habilitada ou não a depender do atendimento aos documentos de habilitação
solicitados.

8.13. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender as exigências
habilitatórias, a pregoeira examinará a proposta subseqüente, verificando a sua
aceitabilidade e procederá á 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. 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 lance.

8.15. Caso não se realizem lances verbais, ou nas hipóteses previstas nos subitens 8.11 ou

8.13 a pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido o menor
preço.

^
ü

8.16. A empresa licitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de até 48
(quarenta e oito horas) 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.

8.17. A pregoeira, no julgamento das PROPOSTAS, poderá realizar diligências ou requisitar
informações, incluindo esclarecimentos e detalhamentos sobre as PROPOSTAS, sem
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.

8.18. 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 ncf^echo, e
conter, em sua parte externa, os dizeres:
AO
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município de ribeira do amparo

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

EMPRESA LICITANTE:

DOCUMENTAÇÃO: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ATT: PREGOEIRA

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019 - PMRA.

9.2. A documentação relativa à 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. Ainexistência de numeração seqüencial na documentação, na forma do item anterior,
não será motivo para inabilitação.

9.3. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

9.3.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual.
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 exerciciiD.

9.3.4. Decreto de aiJtorização, 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.

O

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 á Dívida Ativa da União por elas

administrados, inclusive as contribuições previdenclárias dos empregados e empf^gadores^
rceiro
às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas
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(Redação da Portaria N° 1751, de 2 de outubro de 2014 da Secretaria da Receita Federal do
Brasil);

9.4.4. Prova de Regularidade para com as Fazendas Estadual (Certidão negativa de Débitos
Estaduais), Municipal do domicílio ou sede da licitante e Trabalhista (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.

C9.4.6. 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,

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 á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultada á Administração convocar as licitantes
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

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;

9.5.2. Licença (Alvará) de Funcionamento Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, correspondente ao ano de 2019.

9.6. DA QUALIFICAÇÃO ECONÕn/ÍICO-FINANCEIRA

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

9.6.2. Comprovação de que possuem capital social registrado ou patrimônio líqui
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para contratação.
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9.6.3. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física.
9.7. OUTROS ELEMENTOS

x,

art 97 Ha I pí

9.7.1. Declaração de que cumprem a exigência disposta no inciso V, do art. l! aa Lei
8.666/93, conformé ANEXO V.

9.7.2. Declaração de termo de compromisso, conforme modelo de ANEXO VII.

973 Comprovação da inexistência de fato impeditivo para deitar oujíontratar com a
administração: ficaifacultada a utilização do modelo constante do ANEXO VIII.

^

98 Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser numerada
seqüencialmente, datada eassinada por seu representante legal, devidamente qualificado e
comprovado. . |.,
99 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por

qualquer processo |de cópia autenticada por meio de cartóno competente, ou publicaçao em
Órgão da imprensa loficial.

9.9.1. Alicitante a seu critério, poderá comparecer oúltima dia que anteceder a^ abertura da
licitação, para autenticação dos documentos de habilitação pela Comissão de Licitaçao.

Tendo em vista aos trabalhos exercidos na sessão e de maneira a dar

procedimentos no curso da sessão, não serão autenticados documentos de HABlLITAÇAO

durante a sessão.

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 llcitantes 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 ho 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 mofivadamente 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 intim^as ^ra
apresentar contrari'azões em igual número de dias, que começarão a correr do i^^min^ do
prazo da recorrente sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
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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 homologaçao
do procedimento.

10.5. Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser protocolados junto ao
Departamento de Licitações e contratos do Município de Ribeira do
estabelecido no item 10.1 deste instrumento, no horário de 08hs:00min as 13hs:00min.

c

10.6. Os autos pèrhianecerão com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão

de Licitação no endereço já citado neste Edital.

10.7. Afalta 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 dirsito de impugnar os 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. Aadjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela pregoeira sempre
que não houver recurso.

10.10. Ahomologação 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.

o

10.11. A autoridade
vistas à verificaçãc

competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou com
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 ° 010/2 D19.PW1RA.

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.

11.3. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outr ^
discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do instrumento contratual que
absoluta conformidacie com sua minuta, em expressão e substância.
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11.4. O edital, à(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 vencedora 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.

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 Administraçjão.

o

11.7. Caso a vehceciora 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 que efetivamente estiverem utilizando do objeto, com autoridade para exercer, em
nome do Município, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização objeto
do contrato.

O

13. FISCALIZAÇÃO
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 fiscajizar a execução do mesmo, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário á

regularização das faíhas 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.

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;
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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. É vedado qualquer reajuste de preços pelo período de 12 meses, com fulcro na Lei n°
10.192 de 14/02/2001, exceto por força de legislação ulterior que o permita, porém, poderá
haver revisão, repactuação ou reequilíbrio econômico financeiro.

Ç)

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 contrataáa, 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;

15.3. Caso ocorra à prorrogação do presente contrato, após o período de 12 (doze) meses,
este, poderá ser reajustado com base no índice do IPCA do IBGE.

16. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
16.1. Os serviços deverão ser prestados conforme especificações descritas no TERMO DE

o

REFERÊNCIA, Anexo I deste Edital.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Em casos |dè inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, a
subcontratação 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. Penalidad e

pecuniária, observados os seguintes percentuais:

17.1.2.1: 10% (dez) por cento do vaior do contrato da licitante, em caso de não

apresentação da'proposta reformulada no prazo previsto no edital e não comparecimentq
para assinatura db contrato.
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17.1.3. 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acaso o atraso acarretar na

impossibilidade ide'prestação dos serviços ou na suspensão dos serviços objeto deste
contrato por período superior a 24 (vinte e quatro) horas ou ainda, se na execução dos
serviços apresentem falhas recorrentes por má atuação da CONTRATADA, desde que
devidamente comprovado.
'I

17.1.4. 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;

Çj

17.1.4.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação.

j'

i"

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 ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com, 'a Administração Pública e, será descredenciado nos sistemas de
cadastramento de fornecedores do Município, na forma do Regulamento de Cadastro de

Fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas no edital è 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 à licitante. cobrar
administrativa ou judicialmente, pelo processo de execução fiscal, com os respectivos
encargos previstos em lei.
(

O

I

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

17.5. Se o motivo da Inexecução das obrigações ocorrer por comprovado impedimento ou de
reconhecida força,, maior, devidamente justificado e aceito peia Administração, a
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

18. DA IMPUGNAÇÃO 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, devendojsér entregues no Setor de Licitações eContratos Administrativos.

18.2. A apresentação de impugnação contra o presente edital deverá ser protocolada com a
Pregoeira responsável pela confecção do edital, no Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Ribeira do Amparo, localizada na Praça irmã Mônica Maria Van

Clooster. 51. Centro. CEP: 48.440-000 Ribeira do Amparo. Estado da Bahia, exclus^
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no horário das 08h00min às 13h00min e será processada e julgada no prazo de 01 (um) dia
útil.

;

18.3. Acolhida, à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a

realização do certame, acaso o acolhimento da impugnação resultar na reformulação das
propostas.

, y

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.
1

^

19. DOS BOLETINS DE ESCLARECIMENTOS, COMUNICADOS, ATA DA SESSÃO.

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 Oficiai
do Município.

j
I

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. E facultado a'pregoeira auxiliada pela equipe de apoio, proceder em qualquer fase da
licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,

vedada a inclusão iposterior de documento ou informação que deveria constar originalmente
da proposta.

;
j I'

20.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das
condições deste Fjregão, sujeitando-se a licitante ás sanções previstas no item 17 deste
instrumento, c/c os'arts. 86 a 88, da Lei n° 8.666/93.
11

^

20.3. Quaisquer elémentos, informações eesclarecimentos relativos aesta licitação serão

prestados pela pregoeira e membros da equipe de apoio do Município de Ribeira do

Amparo/BA.
I

20.4. A pregoeira no interesse público poderá sanar dúvidas, relevar omissões ou erros

puramente formaisj observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem
a legislação vigente;e não comprometam a lisura da licitação.
í •

I I*

20.5. Caso entenda pertinente, podendo gerar dúvidas na tomada de decisão, a pregoeira

poderá exigir as rpòtas fiscais correspondentes aos atestados de capacidade técnica
apresentados.
20.6. A Contratante

não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade

da CONTRATADA pára terceiros ou quaisquer outros alheios à licitação.
20.7. A desclassificação da proposta ou a inabilitação da licitante importa preciu
direito de participar das fases subseqüentes.
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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 licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

Ç

20.11. Após a homologação da licitação, será convocada as licitantes vencedoras para a

assinatura do contrato nos moldes da Minuta integrante deste Edital.

20.12. Os casos omissos aplicar-se-ão as 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 Decreto Municipal rf 027/2017.

20.13. Para fins'de aplicação da sanção administrativa constante do item 17 do presente
Edital, o lance é considerado proposta.
ij

20.14. O Município de Ribeira do Amparo reserva-se o direito de anular a presente licitação,

por ilegalidade, o^u revogá-la, por razões de interesse público.
21.Fazem parte integrante deste edital os anexos, como se nele estivessem transcritos;
21.1. ANEXO I -ilermo de Referência.
21.2. ANEXO II - Modelo de Credenciamento.

21.3. ANEXO III T Modelo de Declaração Relativa á Habilitação.
21.4. ANEXO iV - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica.

o

21.5. ANEXO V-j Modelo de Declaração de Menores.
21.6. ANEXO VI T- Modelo de Proposta.

21.7. ANEXO Vilj- Modelo de Termo de Compromisso;
21.8. ANEXO VIII - Modelo de Fato Impeditivo
21.9. ANEXO IX - Minuta do Contrato

22. DO FORO
1
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.

i , Ribeira do Amp\rWBA/o6 d^unho de 2019.
José Germaryb
de Santana
PREFEl/rOyWI^ICIPAL

Praça Irmã Mônicâ Maria Van CIcoster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL:(75) 3439-2160
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

I' I

1.1. O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de assessoria e capacitação no sistema integrado WEB de
Planejamento Münicipaí: Gestão de Tributos e NFS-e; Recursos Humanos e Folha de

Pagamento, Pat^iniônio, Almoxarifado, Transporte e Controle de Combustíveis, conforme
especificações e 'condições constantes descritas abaixo.
2. JUSTIFICATIVA
vww

i

11

iwy-i

•

•

2.1. Justifica-se ajcontratação de empresa especializada para assessorar tecnicamente os

C

devidos departamentos, buscando alcançar a eficiência e eficácia no processo de

capacitação de pessoas para que detenham o domínio nos sistemas acima descrito.
3. ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM

UNO

QTD

VALOR

UNITÁRIO R$

Prestação j" de serviços de assessoria e
1

capacitação, no sistema integrado WEB de
Planejamento Municipal: Gestão de Tributos e
NFS-e;

Recursos

Pagamento,

Humanos

Patrimônio,

e

Folha

de

Almoxarifado,

MÊS
12

6.616,66

Transporte! e Controle de Combustíveis.
VALOR TOTAL R$: 79.399.92 (setenta e nove mil trezentos e noventa e nove reais e
'

noventa e dois centavos)

O
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Executar o objeto licitado conforme especificações do ANEXO I - Termo de Referência
do Edital e disposições contratuais e legais, observando as condições ajustadas, cumprindo
fielmente os termos deste instrumento e da Proposta apresentada, bem como obedecer aos

parâmetros e rotinas estabelecidos de acordo com as recomendações .aceitas pela boa
técnica:

,
,'

•

4.1.1. A assessoria consiste em visitas em loco aos órgãos da Prefeitura, limitando 1
visita semanal, totalizando 4 visitas mês.

4.1.2. A capacitação, consiste treinamentos, cu.rsos e palestras previamente agendadas
com os órgãos da Prefeitura.
4.2. A Contratada deverá comparecer ao município, quando necessário, a fim de
loco os serviços de:

Praça Irmã Mônica Maria Van Ciooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL:(75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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4.2.1. GESTÃO DE TRIBUTOS E NFS-e: Acompanhando o Chefe de Tributos, efetuando

treinamentos para poder ser feito recadastramento, reavaliação dos Imóveis residenciais;
Gerar IPTU do Exercício;
Gerar livro dívida ativa;

Acompanhar o Chefe de Tributos, efetuando treinamentos para poder ser feito
recadastramentp, reavaliação dos Imóveis comerciais.
4.2.2. RECURSOS: HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO:

c

Fazer o fechamento da folha mensal, acompanhando o chefe de Rh;
Elaborar planilha detalhada de férias;
Gerar arquivo da DIRF;
Gerar arquivo SIOPE;
Gerar arquivo SEFIP;
Gerar arquivo SIGA;

Gerar 13° junto ào chefe de Setor do Rh;

Treinar oChefe ^de Rh, com as atualizações previstas nas LEIS DO TRABALHO.
4.2.3. GESTÃO DE PATRIMONIO:
Cadastro Bens moveis;
Cadastro Bens imóveis;

Treinar o Diretor de patrimônio para que seja executado recadastramentos dos bens
MOVEIS e IMÓVEIS;

Acompanhar mensalmente o fechamento dos bens lançados junto a CONTABILIDADE
Gerar LIVRO TOMBO;
Gerar arquivo SIGA mensalmente.

c

4.2.4. GESTÃO DE ALMOXARIFADO:
Cadastro Fornecedores;
Cadastro Espécie;

Treinar o Diretor dè Almoxarifado para que seja executado mensalmente os
lançamentos;

Acompanhar mensalmente o fechamento das notas lançados junto a CONTABILIDADE
Gerar Balanço mensal;
Gerar balanço do exercício;
4.2.5. GESTÃO DE TRANSPORTE E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL
Cadastro da frota;

Treinar o Diretor de Transporte para que seja executado mensalmente os lançamentos;
Acompanhar mensalmente o fechamento das notas lançados junto a CONTABILIQi^DE;
Gerar consumo mensal;
Gerar consumo do exercício;

Praça Irmã Mònics Maria Van Ciooster, 51, Centro. CEP: 48.440-000.
TEL:(75) 343D-216Ô
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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Gerar arquivo S GA mensalmente.

4.3. Prestar, pqi, escrito, as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado

pela CONTRATyÇvNTE, em até 48 (quarenta eoito) horas, durante todo operíodo de vigência

do contrato decorrente deste edital.
I

•

4.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas", as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação no
processo licitatóriol

4.5. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE, provocados por ineficiência

ou irregularidade cometida na execução do contrato, .não podendo ser arguido, para efeito

c

de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou

acompanhamen b da execução do referido serviço.

t.u.
todas as despesas decorrentes do serviço do objeto desta licitação,
incluindo-se custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas, impostos, contribuições

4.6. Arcar com

previdenciárias,;ji„ehcargos trabalhistas,, 'comerciais e outras despesas decorrentes da

execução do serjyiço.

4.7. Abster-se db veicular publicidade ou qualquer oütra informação acerca das atividades
objeto desta licitação, sem prévia autorização do Município de Ribeira do Amparo/BA.
5. OBRIGÀÇÕE$ DA CONTRATANTE
^
—
5.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições

necessárias ao-pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação,

consoante estabelece a Lei n° 8.666/93.

o

5.2. Expedir a ordem de serviço para a autorização para prestação dos serviços, bem como
indicar o fiscal do contrato.

5.3. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para
execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário.

5.4. Fiscalizar o curnprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive

quanto à continilldade da prestação dos sejviços que, ressalvados os casos de força maior,

justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não deve ser interrompida.

5.5. Emitir, por 'intermédio do Gestor do Contrato, pareceres sobre os atos relativos à
execução do contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da prestação
dos serviços, à'exigência de condições,^estabelecidas neste Termo de Referência e à
aplicação de sanções.

.

•

•

5.6. Tornar disponíveis as instalações é os equipamentos necessários à pres
serviços, quando for o caso.

'

'

Praça Irmâ Mònics MsVia Van Ciooritó; . 61, Centro, CEP: 48.440-000.
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5.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA.

5.8. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento dos serviços
contratados.

6. FISCALIZAÇÃO
6.1. Nos termos do artigo 67, §1°, da Lei n° 8.666/1993, a Administração designará um gestor

do contrato 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 à regularização das falhas ou defeitos observados.

6.2. As decisõesie providências que ultrapassarem a competência do representante deverão
ser solicitadas ao'seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

6.3. Da mesma forma, a adjudicatária, querendo, poderá indicar um preposto para, se aceito
pelo Município de Ribeira do Amparo, representá-la na execução do Contrato.
6.4. Nos termos cia Lei n° 8.666/1993, o contrato assinado acompanhado da referida nota de

empenho e juntamente com a ordem de.serviços, constituirá documento de autorização para
execução dos serviços objeto desta licitação.

6.5. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser
prontamente atendidas pela adjudicatária, sem ônus para a Administração.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Nenhum pagamento será efetuado á CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer débito referente à eventual Irregularidade, inadimplência ou penalidade;

^

7.1. OMunicípio reserva-se o direito de notificar a empresa contratada a respeito da

prestação dos serviços, niesmo- que , por algum motivo tenha sido adjudicado
equivocadamente, se esse não estiver de acordo com as especificações técnicas deste

Termo de Referência.

7.2. A licitante fica obrigada a .executar os serviços produtos objeto deste Termo de
Referência de acordo com' as especificações solicitadas, não se admitindo quaisquer
modificações sem a prévia autorização do município.
Ribeira do Amparo/BA, 06,de junho de 2019.

Ancré Luís SíÍvg cia Cruz

Secretaria, • Municipal
da
Adi
ívn^straçáo
de Obras
^
'
' •• •
•
- •
'
.I''
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ANEXO II - MODELO DE PROCURAÇÃO
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.° 010/2019 - Município de Ribeira do Amparo
'I I

OUTORGANTEí {Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração
em seu nome (nome, endereço/razão social, etc.)}, v:
OUTORGADO:

C

-

RèjDresentante devidamente qualificado).

OBJETO: Representar a Outorgantè no Pregão Presencial n° 010/2019 - Município de
Ribeira do Amparo.

PODERES: Entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas, juntar
documentos, assinar atas e termos, tomar deliberações, receber ofícios e relatórios de

julgamentos, firijnar declarações, dar ciência e, especialmente, formular ofertas e lances de
preços, interpon recursos, renunciar ao direito de recursos 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 Presenciai n° 010/2019-PMRA.
de

de 2019.

Assinaíurà e Identificação do declarante
Firma reconhecida em Cartório

O

Praça lrmâ Mônica Wsria Vsn Cíooster. 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL:(75) 343õ-5-:88
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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ANÉXOIIl

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILlTAÇAO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.° 010/2019 - Município de Ribeira do Amparo
I 1

, inscrita no CNPJ n'

representante
diiic? lega),
icyai, o(a) Sr.(®)
-y /

C

e do CI^Fi' n°

<

por intermédio de seu
portador da Carteira de Identidade
in \/ii j
in

. DECLARA, em 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 n'a licitação modalidadé^Pregão Presencial n° n° 010/2019 do Município de
Ribeira do Amparo;''

(local e data)';

(Nome

3 assinatura do representante legal ou procurador do llcltante)

(*Observação: Es ta

declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.)

1Praça Irmã Mônlcsi
Van Cíbosí^ír, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
li TEL(75)3439-:M6;';
CNPJ: 13.809.405/0001-17

V
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[
ANEXO IV
WIODELO DE ATESTADO / DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para bs fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa

^

, inscrita no CNPJ sob o n°

^—

estabelecida

, prestou para

os

serviços abaixo relacionadas:

C
ITEÍVl

1

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
•

1

•

,

QUANTIDADE

•

"• •

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente,
não constando eminossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta.
Local e Data

Assinatura e identificação do declarante

Praça Irmâ Mônica ('vlana Van Ciooste^', 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL:(75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17

\

-vsi/sr

I

I

%s-.^aíarif5fâ^^
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ANEXO V

ODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.° 010/2019 - Município de Ribeira do Amparo

inscrita no CNPJ

C

n°

por intermédio de seu

representante legal b{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
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei. n°: 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabaíHo noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.
I

Ressalva: emprega^menor, a partir de-qü,at:ói;zÊi'anos,,na condição de aprendiz ( ).
(local e data

(Nom'e'e assinatura do rèpresentante legal ou procuradordo licitante)

C

f*Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Praça Irmã Wlônics àÍQiia Van Cioosúâ!' 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TF.L(75) 3439-2166
Cf^PJ; •13,809.406/0001-17

ENDEREÇO:
CIDADE/UF:
, i-, .

•;è'$TÁD.Ò.l)ABAHIA .

IVÍÜNÍGÍPÍ-Í)' DíiRfeEU^ l>0'AM'Âti0
COMISSÃO PER^NENTE DE i:íGITAÇÃO

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA
AO

MUNICÍPIO bE RIBEIRA DO AMPARO

PRAÇA IRMÃ MÕNICA MARIA VAN CLOOSTER, N° 51, BAIRRO: CENTRO.

CEP 48.440-ÒÒ0 f RIBEIRA DO AMPARO - BA
ATT: PREGOEIRA

REF. pregão'PRESENCIAL N° 010/2019 - PMRA.
Prezados Senhores,

Apresentamos a S/ossa Senhoria, nossa proposta de preços, nos termos do edital e anexos.
ITEM

, '

ESPECIFICAÇ.ÃÒ,

1,1

V .

1.1

"

{' i i

QTD

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

.

,

VALOR TOTAL pA:PROPOSTA

IVianiBremOS vaiiud a piupubld [JoIU (Ji c1Z.U,UÇ ou

uiao

data de abertura cia licitação, aceitando quô, ocórréndò RECURSO contra classificação ou

desclassificação^ tiabilitação ou.inabi|it^çãb de licitante e suas eventuais impugnações. bem

como de julgamento das propostas coíTiérciais e de suas eventuais impugnações, durante o
período de seús réspectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não
correrá, tendo èm vista o efeito suspensivb desses recursos.

Utilizaremos os meios, equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem

necessários à perfeita èxecução do Còntí^áto, de acordo com as exigências do Edital e seus
anexos, bem como da fiscalização exercida pelo município de Ribeira do Amparo.
I I,

-

.. •

-

Na execução dò objeto observaremos rigorosamente as especificações técnicas solicitadas,
assumindo deslde já a integra! responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de
conformidade com as normas legais vigéntes e padrões dos órgãos reguladores e deste
Município de Ribeira do Amparo.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e
seus anexos, bèm como aceitamo£,..to,das as obrigações e responsabilidades especificadas
no edital, Termo, de Referência e no contrato.

Declaramos que nos preços cotadps._ estão incluídas todas as despesas que, direta ou

indiretamente, fazem parte do/preserité' objeto, .íais como impostos, taxas ou quaisquer
outros encargosi que. possam in,cidir ,sòbt'.e,gastQs dà empresa, sem quaisquer acréscimos
em virtude de expectativa inflacipnáíia. inçlusjye aqueles dé trata o item 6.1.6 do Termo de
Referência e dec

uzidos os descònfòs éverítualmante;,concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objétT; osvllcitação; cornprometemo-nos a prestar o se

imediato, contados á partir dà asfeinarL,írà do"cor!tfatc a recebimento da nota de empen
Para fins de posterior pagamento, Íoriiíícemos os .seguintes dados:
Praça Irrnâ MürH'ca'K'f^ríá Ván-õVj05br/51,^^
CEP: 48.440-000.
TEL:(75) 3430v!lèé/
' /
CNPJ: 13.809.405/0001-17
r

•

- •

I.

!

kSfAÜO DA BAHÍA
MUNÍCÍFÍO DE RIBEIRA DO ANU^ARO

icOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
•

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: j
CNPJ/MF:

ENDEREÇO:
CIDADE/UF:
CEP:
TEL./FAX:
E-MAIL:-

•

- '

'

•

BANCO:

AGÊNCIA:
CONTA:

c

:i

DADOS DO -REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO
CONTRATO: "
- NOME:

- ENDEREÇO:
• CEP:

• ClDADE/UF:'
• CPF/MF:

" RG/ÓRGÂO EXPEDIDOR:

=• CARGO/FUNÇÃO:
" NATURALIDADE:
- NACIONALIDADE:

• E-MAIL:

'
Assinatura do Representante Legal da Empresa

C

Praça Irmã Mônics V-aria Van Giooátor. 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL:(75)3439->:''.o3
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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Ah

Ref.: PREGÃO P

EXO VII - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

RESENCIAL N.° 010/2019 - Município de Ribeira do Amparo

, inscrita no CNPJ
. vencedora do certame em epígrafe, por intermédio de seu

Pelo presente Terniò de Compromisso, a empresa
sob o n°

representante le^al ou credenciado Sr(a).
portador do Documento de Identidade • n°

n°

6

inscrito no CPF sob o

, compromete-se a executar o objeto licitado, ao PREÇO REGISTRADO EM

ATA, e declara que,tem ciência das penalidades a que está submetida sua empresa, em

caso de descuniprimento 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 Decreto
Municipal n° 027/20;]7, com as modificações posteriores.

•'(local edata.

(Nome e assinatura do represéntante lega! oú procurador do licitante)

iPraça Irmã ^y!ônic5 Maria Van Gloqsl-sr õ1, Centro, CEP: 48.440-000.
• TEL:(75) 3439-2160
C!\'PJ: 13.809.405/0001-17
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ANEXO Vill

WIODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
||

RAZÃO SOCIAL: _l
CNPJ:

O

Í1

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N® 010/2019.

•

n

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para participar

neste Pregão, bem como estamos cientes de que devemos declará-los quando ocorridos
durante o certamfe. i!
Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor

ou dirigente de árgãò ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do
art. 9°, inciso III, cia Lei 8.666/93.
i

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

de

de 2019.

O
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)

Praça Irmã Mônics Maria Van Cícosíer, 51. Centro, CEP: 48.440-000.
TEL(75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

/2019

MINUTA DO TERMO

DE CONTRATO

DE

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

O

•

O Município de Ribeira do Amparo, Estado,da Bahia, doravante denominado apenas

CONTRATANTÉ, | pessoa jurídica de d^eiíò-público, inscrita no CNPJ/MF sob o n

13.809.405/0001-17, com sede na Praça írriiã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP:
48.440-000, na cidade de Ribeira do Aroparo,'Estado da Bahia, representada neste ato peio
Prefeito Municipal iJosé Germano Soâfèà. dè .Santana e a empresa

doravante denominada CONTRAJAD^; péssok.Jundica; d direito privado, constituída sob a
forma de sociedade particular,'-'inscrItarno CNPJ/MF sob n°
, com sede na
ná cidade de

representada por|_j

. Estado de

, portador do
— CPF
-• • n^

neste ato

, adiante firmado,
,

consoante os termos do que integra este ajuste, fazem-se presentes para o fim

celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993,

atualizada e .consolidada pela Lei rf 9.648, de 27 de maio de 1998, e_pela Lei n
27 de novembro 'de 1999, tendo em vista o que consta do PREGÃO PRESENCIAL N
010/2019/PMRÁ d ás cláusulas e condições a seguir descritas.

Ç)

CLÁUSULA PRIMEMRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste contrato é a prestação de serviços de assessoria e capacitação
no sistema integrado WEB de Planejamento Municipal: Gestão de Tributos e NFS-e;

Recursos Humanosle Folha de Pagamento, Patrimônio,.Almoxarifado, Transporte e Controle
de Combustíveisj conforme consta no Edital do Pregão Presencial N° 010/2019-PMRA e

seus anexos, juntarnente com a proposta da CONTRATADA, os quais passam a fazer parte
integrante deste instrumento, independenternente de quaisquer reproduções.
CLÁUSULA SEGUÍÜDÁ - DO PREÇO E FÓRÍ\flA D^ PAGAMENTO.

2 1 A Contratante obriga-se a-oagar-peia prestação, dos serviços descritos na cláusula
anterior a Importância global de- G;.OÓÒ,QO (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sendo

ovalor mensal dp |contrato de R$ O^ppÜ.ÕO (xxxxxxxxxx^^^^
'í:-:

2.2. O prazo para pagamento dsis noíasí-fiscais apresentadas será de até 30 (trinta)
contados a partir clá' entrega dair.ota fjs?^'; P.roíçjcolo da (Secretaria de Planejamento

Finanças) devendo,esta ser apresc-ntsüa, çoni c atesto do recebimento do servid^or Dúbliío
responsável pela conferência do.s serviçosjvácornpífnhadas da seguinte documente
Praça irmã Mònice. iV-ísÜs Vsn "Ciooc-ígí. 51,'Contro, CEP: 48.440-000.
TEL(75) 343.*-2;í-:-5 '
CNPJ:'.13.809.405/0001-17

'i

;:

!

; :

. -^'•2
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a quitação: Nota fiscal, atestado pelo setor competente do Município; Certidão de
Regularidade Fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e

Certidão Negativa! de Débitos'Trabalhistas.
I

2.3. Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha
concorrido para tanto, como critérip de' atualização'financeira dos valores a serem pagos

desde a data final de cada período de aferição até a data do efetivo pagamento, será

procedido a título Ije inadimplência;, ò pagamento de;;i% (um por cento) ao mês de juros.

2.4. No ato do pagamento, a CONTRATANTE, efetuará-a retenção na fonte dos tributos e

contribuições previstas em lei, desde que os niesmõs sejam incidentes sobre os serviços
prestados.
]

o

2.5. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência
de liquidação da Obrigação financeira ern-^lrtuàè;de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DÉ VIÒÊWCIA DO CONTRATO.
3.1. O presente contrato terá vigência dè,1:2.,(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 pbsteriores.
' 7;

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1. A despesa ;decorrente do objeto .a ser contratado correrá por conta das seguintes
dotações orçamentárias:,

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

AÇÃO:

;;

2046 - GA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
i

.

•

ELEMENTO DE DESPESA

33.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA QUINTA - DÁS OBRÍÔÀÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1. A CONTRATADA SE OBRIGA A: ' ^
5.1.2 Executar o objeto. licitado, .conforme .especificações do ANEXO 1 - Termo de

Referência do Edital e disposiçÓés'contratu;ais e iegais; observando as condições ajustadas,
cumprindo fielmente os termos. deste''iíístrümérrío é da Proposta apresentada, bem como
obedecer aos parámetrbs è rotirias'"eéíabelécidos <ie acordo com as recomendações aceitas
pela boa técnica;

5.1.3. A assessoria'consiste em:Visitas.em íoco aos. órgãos .da Prefeitura, limita
visita semanal, totalizando 4 visitas-íTiés."'

Praçairrnã Mòi\\ce-^f-anz Van CicostóV. 51,'Centro, CEP: 48.440-000.
TEL:(75) 3^'-39;-:<író-3

;

,

CNPJ: 13.809.405/0001-17

I !l
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5.1.4. A capaci :ação,

consiste treinamentos, cursos e palestras previamente agendadas

com os órgãos da.Prefeitura

deverá comparecer ao município, quando necessário, a fim de orientar

5.1.5. A Contratada

in loco os serviços de:
5.1.6. GESTÃO DE

TRIBUTOS E NFS-e: Acompanhando.o Chefe de Tributos, efetuando

treinamentos pa'ra poder ser feito recadàstramentòí-réayàliaçâo dos Imóveis residenciais,
Gerar IPTU do Éxercícior•
Gerar livro dívida ativa;

-

•-

...

Acompanhar oChefe de Tributos, efetuando treinamentos para poder ser feito

c

recadastramentp, reavaliação dos imóveis comerciais.
5.1.7. RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO;
Fazer o fecharhento da folha mensal, acompanhando o chefe de Rh;
de férias;
Elaborar planilha de :alhada
_

Gerar arquivo daíbipF;

•. , ,

Gerar arquivo S1C>PE:

Gerar arquivo SE^IP;
Gerar arquivo SIGA;

Gerar 13° junto ad clefe de Setor do Rh;

Treinar oChefe|de F^h, com as atualizações previstas nas LEIS DO TRABALHO.
5.1.8. GESTÃO Í'dEPATRIM0N10;
Cadastro Bens, móveis;

Cadastro Bens; imóyeis;

o

Treinar o Diretor de'patrimônio para que seja executado recadastramentos dos bens

MOVEIS e IMOVEl^i.

Acompanhar-mensajmente ofechamento dos bens lançados junto a CONTABILIDADE
Gerar LIVRO TOi\!{!E p;
Gerar arquivo SIGA mensalmente.
5.1.9. GESTÃO C ÂLMOXARIFADO;
Cadastro Fornecedores;
1,1

Cadastro Espétièj, ';

Treinar o Diretor de Xlmoxarifado para que seja executado mensalmente os

lançamentos;. \\ j! ,|.-.
Acompanhar mensalmente o fechamento das notas lançados junto a CONTABILIDADE

Gerar Balanço njiehsal;

Gerar balanço do exercício;

5.1.10. GESTÃO DE TRANSPORTE E CONTROLE.DE COMBUSTÍVEL
I

!

Praça Irmã Mônica í>/èrí£ Van Cioosíer. 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL:{75) 34 39-2166
•CN.PJ: 13.809.405/0001-17
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Cadastro da fro ;a;

Treinar o Diretor d^ Transporte para que seja executado mensalmente os lançamentos;
Acompanhar mensalmente o fechamento das notas lançados junto a CONTABILIDADE;
Gerar consumo

mensal;

Gerar consumo

dò exercício;

I

Gerar arquivo S

GA mensalmente.

5.1.11. Prestar por escrito, as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitado pela C0NTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas, durante todo o período
de vigência do contrato decorrente deste edital.

o

5.1.12. Prestar ^por escrito, as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitado pela CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas, durante todo o período

de vigência do contrato decorrente deste .editai. -.

Ij I' j

"

5.1.13 Manter, Gurante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todàsi ás condições que çulmiriarani em sua habilitação e qualificação no
processo llcitatôrip. i'

- ' ' ' o.-.

prestação dos serviços noprazo máximo de 5 (dias) dias após a assinatura

5.1.14. Iniciar a
do contrato.

eventuais . prejuízos "causados à CONTRATANTE, provocados por

5.1.15. Arcar com
;U.l

I

ineficiência ou ürrégúlaridade cometida na execução dp contrato, não podendo ser arguido,
para efeito dej exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à

fiscalização ou acpnjijíanhamento da'execução do referido serviço.
'•

o

ip I

'

"

5.1.16. Arcar c^omi todas as despesas decorrentes do serviço do objeto desta licitação,
incluindo-se custos|diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas, impostos, contribuições

previdenciárias,j encargos trabalhistas, comerciais e outras despesas decorrentes da

execução do sèiviço.
•|

!

' i '' 1

5.1.17. Abster-se; 'de veicular. publicidade ou qualquer outra Informação acerca das
atividades obje 1.desta- licitação, s^m prévia autorização do Município de Ribeira do
Amparo/BA..

5.2. A ADMINISTRAÇÃO SE OBRIGA A:

5.2.1. A CONTRyjvTANTE sé obfigà a pxpporcippar à. CONTRATADA todas as condições

necessárias ao|^ Rleno cumprimento dás' obrigações decorrentes do presente contrato,
consoante estabeíecè a Lei n° 8.666/93.
•)

u • '

5.2.2. Expedir a ordem de serviço pára: a autorização para prestação dos serviços, bem
como indicar ò fisca do contrato.

5.2.3. Permitir òI acesso
dos enipisc^ado.s
dá" CòMTRATADA
às suas dependêncj*
i[ I
. 1 '
"-v
:
.
,

execução dos ser;viços referentes

oojsto, quai jclo necessário.

^raça Irmã rv'^ònicT; Midí Van Gioosle;, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL:{75)
.CNPj: 13.809.405/0001-17

I
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5.2.4. Fiscalizar ([''cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive

quanto à contiríui^acle da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior,

justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não dev.e ser interrompida.

5.2.5. Emitir, por intermédio do Gestor do Contrato, pareceres sobre os atos reiativos à

execução do contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da prestaçao

dos serviços, à Vigência de condições estabelecidas no Termo de Referencia e a aplicaçao

de sanções.

'j

5.2.6. Tornar disponíveis as instalações e os equipamentos necessários à prestação dos

serviços, quando forio caso.

c

5.2.7. Prestar £

in^formações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

empregados da CONTRATADA.

5.2.8. Proporcionar todas as faciSidades;, necessárias" ao bom andamento dos serviços
contratados.;

CLÁUSULA SEX 'A -

DA RESCISÃO ERECOHECIWIENTO DA ADMINISTRAÇÃO.

6 1 Arescisão dáé 'obrigações decorrentes do presente Contrato se processará de acordo

com oque estatJ^etóem os artigos 77 a80 da Lei n" 8.666/93, conforme se vê abaixo:

6.1.1. Aocorréijicia de qualquer das íiipòteses previstas no art. 78 da Lei n® 8.666/93
ensejará arescisãpjdeste Contrato.

6.2. Os casos d'^ [lescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
o

assegurado o contràciitório e a ampla defesa.

6.3. A rescisão, ladministrativa ou amigável, será precedida de autorização escrita e

fundamentada dâ autoridade competente.
'i' 1' í!
6 4 A rescisãd idetérminada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos
enumerados nok incisos I a XI do art. 78 da Lei n" 8.666/93, acarreta as conseqüências

previstas nosJntDis^o^ li e IV do'art. 87 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais

sanções previstas.,! 111

6.5. Na hipótese dâjse concretizar arescisão contratual, poderá aAdministração contratar a
licitante classificada |'em colocação subsequente, observadas as disposições do inc. XI do

art 24 da Lei n°'|l8.'6,66/93 ou efetuar nova Licitação.
1' ' l'i
•" •

6.6. Constituem 'mo^os para rescisão cío Contraio: 6.6.1. O não curtiiprimento de cláúsüias contratuais', especificações ou prazos.

Praça Irmã Mônipa Msria Van Çloostsr, 51, Centro, CEP: 48.440-000
TEL:(75) 3439-2V2-3 ,

CNPJ: 13.809.405/0001-17
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'

•

'

6.6.2. O atraso injustificado na execução dos serviços.

6.6.3. O desatendimento daS' determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

6.6.4. A prática reiterada de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do artigo 67
da Lei n° 8.666/93.

I

'

6.6.5. A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil.
6.6.6. A alteração social ou a modificação de finalidade ou da estru ura da empresa que, a

juizo da Administração, prejudique a execução do contrato.

Q

'

6.6.7. O protesto de título ou emissão de cheques sem suficiente provisão que caracterizem
a insolvência da contratada.

; ', •

6.6.8. O interesse público, devidamente justificádo.

6.6.S. A ocorrência de caso fortuitò ou..de/forç.a maior,; regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato.

•• •"•

6.6.10. A subcontratação total ou parcial do, seu.objeto, a associação,da contratada com
outrem, a cessão ou transferência," total ou parcial, sem expressa anuência da
Administração.

I• .
,

!

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATÀNTE NO CASO DE RESCISÃO.

8.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, á Contratada reconhece,
de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo

O

80 da Lei n°. 8.666/93.

, j

CLÁUSULA NONA - DA VINCULÁÇÃÒ DO EDITAL E LEGISLAÇÃOjAPLICÁVEL.
9.1. Este Contrato decorre do Processo Administrativo n° 034/2019, Pregão Presencial

n° 010/2019-PIViRA, fundamentada, nos termos da Lei Federal) n°| 8.666/93 e demais

alterações, fazendo parte integrante do processo o Edital do 'Prégão e Proposta da
Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS EFINAIS. '
10.1. Todas as comunicações .entre as .parte§, que impliquem em solicitação de serviços,
controle de atendimento, reclamação, ou qualquer.outra ocorrência digna de registro, serão
feitas por escrito...

,

•.

'

10.2. O presente contrato admite alterações, mediante termo aditivo, na forma do
estabelecido no artigo 65,da,Lei N° 8.6éí6/1993.

10.3. Caberá a CONTRATANTE a publicação resumida deste instrumento no D'

do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93.
Praça irmã i\/ióniçra 'vlítri/i-Van Clo.CGvsr. 51, Centro, CbP:,48.440-000.

• 'tEL:(75) 34^9-2Í65.y

QNPJ: 13.809.405/0001-17
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10.4. ACONTRATADA responderá por toda e qualquer responsabilidade, mesmo que aqui
não esteja descrita, mas que a legislação ou a aplicação deste contrato assim o impuser.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cipó, Distrito Judiciário de Ribeira do Amparo,

Estado da Bahia, independentemente de qualquer outro por mais privilegiado que seja para

dirimir as questões derivadas deste contrato.

112 E por estarem assim justas e acordadas, declaram •aceitar todas as disposições

estabelecidas ihas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras

disposições legais e regulamentos sobre o assunto, firmando-o em 02 (duas) vias de igual

C

teor eforma, na presença das tèsíemuhhas abaixo assinadas.

Ribeira do Amparp/BÁ,.

de

^de 2019.

•• V

PELA CONTRATANTE:

PELA CONTRATADA:

JOSÉ GERMANO SOARES QE"SANTANA
MUNlClPÍO DE RIBEIRA DÓ AMPARO

CONTRATADA

c
TESTEMUNHAS:'

Nome:

Nome:

CPF:

PraçaMrmâ WlònjSi/iáfía.ya.n CIcoAteti. 51. Centro, CEP: 48.440-000.
TÉL:(75)

' CMPJ: 13.809.405/0001-17
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