Quarta-feira
15 de Setembro de 2021
3 - Ano VIII - Nº 498

Araçás
Editais

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE ARAÇÁS - BAHIA, através da Comissão Permanente de Licitação,
nomeada pelo Decreto nº 079/2021, torna público que no dia 05 de outubro de 2021 ás 08
horas e 30 minutos, horário do Estado da Bahia, a Comissão Permanente de Licitação estará
reunida na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Araçás, situada na Praça da Matriz,
nº. 160 – Centro, Araçás – BA, para receber e iniciar a abertura dos envelopes "A" e “B” da
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 004/2021, do tipo menor preço GLOBAL
e na forma de execução indireta, sob regime de Empreitada por Preço global, referente aos
serviços especificados neste Edital, conforme solicitação expressada no Processo
Administrativo nº 225/2021. Os recursos para pagamento dos serviços Objeto desta
Licitação correrão à conta do:

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE

2057

33.90.39

00

2057

33.90.39

42

2056

33.90.39

00

2056

33.90.39

42
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1. INTRODUÇÃO
1.1.

Esta TOMADA DE PREÇOS será regida pelos documentos cuja hierarquia se

estabelece, na seguinte ordem:
- Lei no 8.666 de 21.06.93, e suas alterações.
- Decreto nº 9.412/2018
- Edital e seus anexos.
- Contrato entre o MUNICÍPIO DE ARAÇÁS - BAHIA e a CONTRATADA

1.2.

Sempre que as palavras indicadas abaixo, ou os prenomes usados em seu lugar,
aparecerem neste Edital de Licitação, ou em quaisquer de seus anexos, terão o
significado determinado a seguir:

x

PMA: Prefeitura Municipal de Araçás.

x

CPL: Comissão Permanente de Licitação.

x

PROJU: Procuradoria Jurídica.

x

CONTRATANTE

/

LICITADORA,

AGENTE

PROMOTOR:

PMA/

SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
x

PROPONENTE /CONCORRENTE / LICITANTE: Empresa que apresenta Proposta para
os serviços da presente Licitação.

x

CONTRATADA: Empresa "vencedora" desta Licitação em favor da qual forem adjudicados
os serviços, mediante assinatura de "Contrato".

x

FISCALIZAÇÃO:

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

OBRAS

E

SERVIÇOS

DE

ENGENHARIA e/ou prepostos credenciados por ela, para realização da fiscalização dos
serviços, Objeto da presente Licitação. A Fiscalização na execução de ensaios com a
finalidade de assegurar a qualidade do serviço, obediência às normas, especificações,
prazo de entrega e demais dados informados pela(s) PROPONENTE(s) em sua(s)
Proposta(s).
1.2.1 - Cópia da íntegra deste Edital estará disponível no Diário Oficial do Município, incluindo
os elementos que o integram. Caso sejam fornecidos aos interessados, em mídia, será no
endereço constante do item 1.1, das 07:00hs às 13:00hs.
1.2.2 - Os interessados em adquirir cópia deste Edital e elementos que o integram, poderão
solicitar presencialmente na Prefeitura, desde que não haja alguma restrição de atendimento
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ao público em razão da pandemia, situação em que os interessados deverão obter as
informações

de

modo

online

no

diário

oficial

do

Município

ou

pelo

o

e-mail:

licitacao@aracas.ba.gov.br.
1.2.3 - Qualquer alteração posterior nos dados referidos no subitem anterior deverá ser
comunicada imediata e formalmente a PMA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, eximindo-se estás de qualquer responsabilidade
pelo não cumprimento, pelas empresas interessadas, ao aludido neste subitem.
1.2.4 - A Licitante deve examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições,
elementos disponibilizados e outras referências citadas neste edital e em seus
Anexos.
1.3.

A CPL executará as ações de licitação e contratação do objeto deste Edital.

1.4.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ficará
responsável pela supervisão e medição dos componentes relativos aos serviços do
Objeto deste Edital.

1.5.

As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações,
serão obrigatoriamente publicadas na Imprensa Oficial, devendo importar na
reabertura de novo prazo para apresentação das propostas, desde que,
incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboração.

1.6.

A Licitação a que se refere este Edital poderá ser revogada pela PMA no caso de
nenhuma

proposta

atender

ao

Objeto

das

especificações,

evidenciando

incapacidade técnica, ou por outras razões de interesse público decorrentes de fato
devidamente comprovado, ou ainda adiada ou anulada quando verificada ilegalidade
insanável.
1.7.

O esclarecimento de dúvidas de interpretação deste Edital, por parte de seus
adquirentes, deverá ser solicitada por escrito e encaminhadas a CPL através
Comissão de Licitação, situada na Praça da Matriz, nº.160 – Centro, Araçás – BA ou
pelo e-mail: licitacao@aracas.ba.gov.br.

2. OBJETO
2.1. O objeto da presente licitação, sob o regime de empreitada por preço global, visando a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
CAMINHÃO COMPACTADOR PARA AUXILIAR NA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO,
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NA SEDE, E NOS SEUS BAIRROS PERIFÉRICOS, NOS DISTRITOS E POVOADOS DA
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARAÇÁS - BAHIA, os anexos constantes deste edital de
TOMADA DE PREÇOS nº 004/2021, motivado pelo Processo Administrativo nº 225/2021.
2.2.

Os serviços serão executados conforme planilha apresentada pela CONTRATANTE

neste Edital, ou durante o decorrer dos serviços, através de detalhamentos que se fizerem
necessários à perfeita execução dos serviços, os quais deverão ser avaliados na elaboração
das composições de preço da PROPONENTE, não cabendo alegação de insuficiência ou
desconhecimento de dados e de orientações e descrições previstas no presente Edital e em
seus anexos. Qualquer inobservância desta obrigatoriedade implicará sua correção pela
CONTRATADA sem quaisquer ônus para a PMA, bem como na eventual aplicação de
sanções por atrasos ou qualquer outra irregularidade na execução do Contrato.
3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ORÇADO DO CONTRATO
3.1.

Os recursos necessários à realização dos serviços ora licitadas, correrão à conta:
PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE

2057

33.90.39

00

2057

33.90.39

42

2056

33.90.39

00

2056

33.90.39

42

3.2 O valor total Máximo do Orçamento Objeto deste Edital é de O valor previsto para essa
despesa é de R$ 43.010,01 (quarenta e três mil, dez reais e um centavo).
4. TIPO DE LICITAÇÃO
4.1. – A presente licitação obedecerá ao tipo de contratação pelo “MENOR PREÇO
GLOBAL", conforme o artigo 45, parágrafo 1°, inciso I e com regime de execução indireta
por “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL’’, conforme artigo 10, inciso II, letra “b”, da Lei nº
8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
5. PRAZO
5.1.

O prazo de vigência dos serviços Objeto desta Licitação, contados da data da
emissão da ordem de serviço pela PMA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA é de até 31 de dezembro de 2021.

5.1.1.

O prazo de execução dos serviços Objeto desta Licitação é de até 31 de
dezembro de 2021.

5.2.

O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, observado o que estabelece o
artigo 57 da Lei Federal de Licitações e o interesse da Administração.
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As Licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega.

5.4.

Na hipótese da PMA, não convocar para assinatura do Contrato a empresa
vencedora, ou outra na ordem de classificação, no prazo de até 60 (sessenta) dias,
após a data da abertura das propostas, as Licitantes ficarão liberadas de quaisquer
compromissos assumidos, podendo, entretanto, ser acordada com a LICITANTE, a
prorrogação do prazo de validade da proposta.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1.

Poderão participar da presente Licitação todas as empresas nacionais através de

representantes devidamente credenciados (conforme modelo ANEXO III) que atenderem
integralmente às condições estabelecidas nos itens a seguir:
a) Só poderá deliberar em nome do proponente, podendo praticar os atos pertinentes ao
certame, o representante devidamente munido de documento que o credencie a
participar deste procedimento licitatório junto à COPEL, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente.
b) Apresentação de cópia autenticada de documento de identificação com foto do
representante legal para esta sessão, e do contrato social da empresa, visando
comprovar a compatibilidade com o objeto deste certame, sendo que, sua
ausência irá penalizar a empresa interessada, no não credenciamento do seu
representante.
c) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular ou Carta de Credenciamento (ANEXO III) com poderes para
praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
d) O credenciamento de que trata o subitem anterior, deverá ser entregue separado dos
envelopes de "Proposta" e "Documentos de Habilitação".
e) A empresa deverá comprovar por meio de seu contrato social, requerimento de
empresário ou outro documento equivalente, todos de forma autêntica no ato do
credenciamento, a compatibilidade da empresa com o objeto deste certame e, em
caso de incompatibilidade não irá participar do certame;
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A empresa deverá comprovar por documento oficial a sua qualificação de micro
ou pequena empresa, quando for o caso.

g) Apresentação de declaração da empresa, obrigatoriamente, de que tem pleno
conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações.
6.1.2 – Em obediência ao estabelecido na Lei Federal, nº 13.726 de 8 de setembro de
2018, os documentos para credenciamento de representantes, que, não forem
apresentados autenticados em cartório, poderão, ser apresentados, da seguinte forma:
I.

Em cópia simples para autenticação de documento, cabendo ao agente
administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a sua
autenticidade;

6.1.3 - No caso de documentos de propostas e/ou habilitações de proponentes, tais
autenticações, poderão ser realizadas da mesma forma, mencionada no inciso acima.
6.2.

Não serão admitidas na presente licitação, as empresas suspensas do direito de licitar

e as impedidas de contratar, no prazo e nas condições da suspensão e do impedimento, as
declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive Fundações, nos níveis
federal, estadual, distrital ou municipal e as que estiverem em regime de Concordata ou
Falência ou em fase de dissolução ou liquidação.
6.3.

Não será permitida a representação legal simultânea de mais de uma LICITANTE.

6.4.

Será permitida a participação de empresas em Consórcios.

6.5.

Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário

de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.
6.6.

É vedada a subcontratação de serviços a terceiros, sem a prévia concordância do

CONTRATANTE manifestada por escrito.
6.6.1. Em caso de subcontratação, para serviços deste contrato, a mesma somente,
poderá

ocorrer

com

anuência

e

autorização

prévia

da

Administração

e,

obrigatoriamente, para micro e pequenas empresas, conforme estabelece a Lei Federal
nº 147/2014;
6.8 A participação na licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos,
cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos.
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6.9 Em caso de anulação do certame, os LICITANTES terão o direito de retirar sua
documentação que acompanhou a respectiva proposta, mediante requerimento ao
Presidente da CPL.
6.10

No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão comparecer as

LICITANTES, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida.
As LICITANTES se farão presentes por seus representantes ou procuradores legais ou,
ainda, por prepostos munidos de Carta de Credenciamento (Anexo III), para todos os atos
da licitação, firmada pelo representante legal da empresa, sendo que, a ausência de
qualquer dos documentos exigidos, ensejará no não credenciamento do representante da
empresa interessada.
6.11

A ausência de representantes credenciados, não exclui o direito das Licitantes de

participar do presente Certame, ficando o mesmo, entretanto, impossibilitado de
responder pela LICITANTE e, em seu nome, praticar quaisquer atos.
6.12

As empresas que não atenderem ás exigências para credenciamento terão os

seus envelopes aproveitados e analisados, mas, não poderão se manifestar sob
qualquer tema, nem rubricar documentos, sendo que, destas análises poderão ser
habilitados ou não e, terem suas propostas classificadas ou não, conforme o caso.
7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS
7.1.

Os documentos e as propostas exigidos no presente Edital serão apresentados em

envelopes indevassáveis e fechados, somente aceitos na data e hora marcadas no Aviso de
Licitação do Edital, constando, obrigatoriamente, da parte externa de cada um, as seguintes
indicações:
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA DA MATRIZ, Nº.160 – CENTRO, ARAÇÁS – BAHIA – BRASIL
ENVELOPE A - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
TOMADA DE PREÇOS NO 004/2021
NOME DA PROPONENTE:

ENVELOPE B - "PROPOSTA DE PREÇOS"
TOMADA DE PREÇOS NO 004/2021
NOME DA PROPONENTE:
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7.2.
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As propostas apresentadas após a hora marcada no Aviso de Licitação, não serão

recebidas pela Comissão Permanente de Licitação.
7.3.

Os documentos dos ENVELOPES “A” - HABILITAÇÃO e “B” - PROPOSTA DE

PREÇOS, serão apresentados na forma estabelecida nos itens a seguir.
7.3.1. – Os documentos e as propostas, bem como toda e qualquer documentação impressa
encaminhada pelas Licitantes, serão apresentados em língua portuguesa.
7.3.2. – Os documentos exigidos no ENVELOPE "A" - HABILITAÇÃO, deverão ser
apresentados em 1 (uma) via original (sendo aceita cópia autenticada por cartório competente
ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial) e
encadernados com todas as folhas rubricadas e numeradas em ordem crescente,
apresentando, ao final, um termo de encerramento, declarando o número de folhas que o
compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do
Edital, o objeto da licitação com a indicação dos elementos cadastrais.
7.3.3. – O ENVELOPE “B” conterá a PROPOSTA DE PREÇOS que deverá ser apresentada
em 1 (uma) via, cujas folhas deverão ser devidamente rubricadas pelo representante legal da
licitante, encadernadas e numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um termo de
encerramento, declarando, o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a
titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital e o objeto da licitação. Todos os
preços serão apresentados em algarismo sem rasuras ou entrelinhas, conforme modelo de
proposta de preços (Anexo Ia).
7.3.4. – Os preços deverão ser fixados em Real.
7.3.5. – Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da
Proposta de Preços ou de quaisquer documentos de habilitação, uma vez entregues os
envelopes indicados no item 9.1.
7.4. As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas. A
PMA não será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos
na Licitação ou os seus resultados.
8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A"
8.1.

As empresas Licitantes deverão apresentar no ENVELOPE "A" os documentos
especificados a seguir:
. Documentação Relativa à Habilitação Jurídica;
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. Documentação Relativa à Qualificação Técnica;
. Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira;
. Documentação Relativa à Regularidade Fiscal;
. Documentação Complementar.
8.1.1.

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
a)

Cédula de Identidade dos representantes legais da empresa;

b)

Registro Comercial, no caso de empresa individual;

c)

Estatuto ou Contrato Social e alterações devidamente consolidada em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial Estadual ou outro órgão equivalente,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhados

dos

documentos

comprobatórios

da

eleição

de

seus

administradores;
d)

Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova
de Composição da Diretoria em exercício;

e)

Decreto de autorização, no caso 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;

f)

Procuração por instrumento público em original ou cópia autenticada,
comprovando a delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos
integrantes da habilitação e propostas, quando estas não forem assinadas por
Diretor (es).

8.1.2.

DA REGULARIDADE FISCAL
I-

Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda (CNPJ);

II-

Prova de regularidade com as Fazendas Federal (conjunta com a Dívida
Ativa da União, PGFN e Seguridade Social), Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da LICITANTE;

III-

CRF - Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).

8.1.2.1. As certidões deverão ser apresentadas no original ou em cópias autenticadas ou em
cópias simples acompanhadas dos seus originais para autenticação pela Comissão de
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Licitação, e valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão
válidas por 90 (noventa) dias corridos, contados de sua expedição.
8.1.2.2. A Comissão de Licitação, ou Autoridade Superior poderá, a seu exclusivo critério,
solicitar das LICITANTES, que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à
Habilitação, desde que as informações não alterem os documentos apresentados e não
correspondam a documentos que, originariamente, deveriam figurar da proposta. O não
atendimento ao estabelecido implicará na inabilitação da LICITANTE.
8.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) No mínimo 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado com características semelhantes às do objeto desta licitação, executadas a
qualquer tempo em papel timbrado da empresa emitente do atestado e com firma
reconhecida. Em caso de atestados emitidos por órgãos públicos, os mesmos não
serão aceitos apresentados com assinaturas de pregoeiros e/ou presidentes ou
membros de comissões de licitações, em virtude destes servidores não terem
competência legal para atestarem recebimentos de mercadorias.

8.1.4.

DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante nos últimos 30 (trinta) dias anteriores á data da entrega das propostas e de
início da abertura dos envelopes.
b) Comprovação de capital social integralizado de, no mínimo, R$ 4.301,01 (quatro mil e
trezentos e um reais e um centavo). (A comprovação será obrigatoriamente feita pelo
Ato
Constitutivo,
Estatuto
ou
Contrato
Social em vigor e devidamente registrados na Junta Comercial Estadual ou outro
órgão equivalente.)
c) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com
respectiva demonstração do resultado do exercício, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, acompanhado do
Termo de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente
firmados pelo Dirigente/Socio qualificado para tanto e contador, com respectivo
DHP/CRP valido. Quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta, admitir-se-á a atualização dos valores, por índices oficiais,
sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras, por balancetes ou
balanços provisórios. Em se tratando de empresa nova, apresentar Balanço de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial e com o DHP/CRP do contador.
c1) A exigência acima se aplica também, para empresas optantes pelo Simples.
d) Demonstrativo da boa situação econômico-financeira da LICITANTE, consubstanciada
nos seguintes índices, de que possui os índices financeiros solicitados a seguir:
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d1) ILG > 1,0 (um inteiro), obtido pela aplicação da seguinte fórmula:
ILG = AC+RLP
PC + ELP
Onde:
LG = índice de liquidez geral
AC = ativo circulante
PC = passivo circulante
RLP = realizável em longo prazo
ELP = exigível em longo prazo
d2) ILC > 2,0 (dois inteiros), obtido pela aplicação da seguinte formula:
ILC = AC
PC
Onde:
ILC = índice de liquidez corrente
AC = ativo circulante
PC = passivo circulante
d3) IE < 0,8 (oito décimos). obtido pela aplicação da seguinte formula:
IE = PC + ELP
ATIVO
Onde:
IE = índice de endividamento
PC = passivo circulante
ELP = exigível em longo prazo
PL = patrimônio liquido
e) Os índices de que trata o item 8.1.4, inciso IV serão calculados pela LICITANTE
e confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a
identificação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de
Contabilidade, constantes no documento de apresentação dos cálculos,
obrigatoriamente, em papel timbrado da empresa, sob pena de inabilitação. Os
cálculos serão revisados por contador pertencente ao quadro da Prefeitura ou
contratado para este serviço.
f) O balanço e demonstrações solicitados deverão ser representados por cópia
reprográfica das páginas do Livro Diário onde se acham transcritos, acompanhadas
de cópia reprográfica de seu Termo de Abertura, comprobatório de registro na Junta
Comercial. Poderá também ser apresentada cópia reprográfica de publicação em
jornal ou original, na forma da Lei. As copias reprográficas deverão ser autenticadas.
O balanço referente ao último exercício encerrado deve estar acompanhado da
publicação em Diário Oficial deste quando se tratar de Sociedade anônima.
g) os valores financeiros acima referidos poderão ser atualizados para a data da
licitarão pelo índice oficial (IGP-Dl), devendo, neste caso ser apresentada a
respectiva memória de cálculo.
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h) quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, a PMA se reservara o direito de exigir a apresentação do
livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração dos
parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e calculados
pelos licitantes.
i) Apresentação do recibo de Garantia de Manutenção da Proposta, expedida pela
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Araçás, no valor de R$ 430,10 (quatrocentos e
trinta reais e dez centavos), conforme dispositivos constantes do inciso III do art. 31
da Lei nº 8.666/93. A Garantia de Manutenção da Proposta deverá ser depositada na
tesouraria da PMA, até 02 (dois) dias uteis, antes da data prevista para a Abertura das
Propostas, onde será a fornecido o comprovante “recibo” da caução.
Quanto a devolução da Garantia:
a) A garantia do adjudicatário Ihe será devolvida, quando o Contrato houver sido
concluído.
b) As garantias dos demais Proponentes Ihes serão devolvidas dentro dos cinco
dias seguintes à adjudicação.
j)

A garantia da proposta no valor acima descrito poderá ser apresentada nas
modalidades abaixo relacionadas e devera possuir prazo de validade de, pelo menos,
90 (noventa) dias corridos contados da data de entrega das propostas:
j1) caução em dinheiro (Banco do Brasil, Agenda 3268-9 C/C: 54.005-6). Em
caso de deposito em cheque, somente, será aceito desde que a
compensação seja realizada até 02 (dois) dias uteis, antes da data
prevista para a Abertura das Propostas;
j2) seguro garantia;
j3) Fiança bancaria.

(OBS: nos casos de seguro garantia e fiança bancária, não é necessário a
apresentação na tesouraria deste município para o fornecimento do
comprovante de ‘’recibo’’, o mesmo deverá ser apresentado no envelope de
habilitação no dia da sessão).
8.1.5.

DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
I-

Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal (Art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93), conforme modelo
constante do Anexo V.

II-

Declaração

assinada

pelo

licitante

ou

representante

legal

deste,

devidamente identificado, de que o licitante não se encontra suspenso de
licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da
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Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta,
conforme Anexo VI.
III-

Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440/2011, em plena validade.

IV-

O licitante deverá apresentar uma declaração de que possui a propriedade
do veículo com características similares ao exigido neste Edital, ou mesmo
que possua a sua disposição as maquinas e veiculo para o oferecimento dos
serviços nas quantidades e qualidades exigidas neste Edital;

V-

Apresentação ao final dos documentos de habilitação de termo de
encerramento, declarando, o número de folhas que o compõem, devendo
conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do
Edital, o objeto da licitação (item não inabilitatório);

9. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE "B"
9.1.

A PROPOSTA DE PREÇOS que deverá conter a razão social da empresa e ser

apresentada em 01 (uma) via, cujas folhas deverão ser devidamente rubricadas pelo
representante legal da licitante, encadernadas e numeradas em ordem crescente,
apresentando ao final um termo de encerramento, declarando o número de folhas que o
compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do
Edital e o objeto da licitação, contendo os elementos a seguir relacionados: A Proposta de
Preços, assinada por seu representante legal, e apresentada na forma estabelecida abaixo:
a) Carta Proposta assinada por Diretor ou pessoa legalmente habilitada, (procuração por
instrumento público) em papel timbrado, identificando o preço global, em algarismos
arábicos e por extenso, em reais.
b) Planilha de "Preços Unitários e Global", conforme modelo constante do Anexo Ia,
preenchendo os campos destinados aos preços Unitários propostos escritos em
algarismos arábicos, e calculados os preços parciais e totais. O licitante deverá propor um
único preço Unitário para cada tipo de serviço, de acordo com a planilha orçamentária da
PMA. Caso contrário, a Comissão recalculará a proposta, adotando sempre o menor
preço apresentado. Deverá ser observado o inciso II, do artigo 48 da Lei no 8.666/93 e
suas alterações posteriores.
9.2.

A PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “B”) será elaborada, em Reais,
considerando-se que os serviços serão executados pelo regime de empreitada por
preço global.
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9.3.

Araçás

No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução dos
serviços e considerará a totalidade dos custos e despesas do Objeto da presente
licitação e todas as despesas, tais como: manutenção das maquinas, todos os custos
diretos e indiretos; taxas; despesas fiscais; lucros e quaisquer despesas extras e
necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento
do Objeto desta licitação.

9.3.1. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro
ou má interpretação do Objeto da licitação ou do Edital. Considerar-se-á que os
preços Unitários e globais propostos, são completos e suficientes para custear
integralmente os serviços que a eles correspondem.
9.4.

As regras para cotação do preço global são as seguintes:

9.4.1. O preço Unitário e global a serem propostos pelas empresas licitantes, correspondentes
às quantidades fornecidas, será cotado em Reais.
9.5.

A Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das Propostas de Preços,
poderá determinar que sejam promovidas retificações decorrentes de erros em
operações aritméticas, tais como:

9.5.1. Erro de multiplicação do valor Unitário, pela quantidade correspondente: será retificado,
mantendo-se o preço Unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total;
9.5.2. Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;
9.5.3. Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço Unitário e as
quantidades previstas, alterando-se o valor final.
9.5.4. Erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima.
9.6. A CPL poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das Licitantes que prestem
esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços, desde que as
informações não alterem os preços apresentados e não correspondam a documentos que,
originariamente, deveriam constar da proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará
na desclassificação da LICITANTE.
9.7. Para efeito de contratação prevalecerá o menor preço global e o mesmo corresponderá
ao valor total a ser pago pela execução dos serviços, em conformidade com as especificações
fornecidas pela PMA, partes integrantes do Edital, não cabendo, portanto, qualquer
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reivindicação por parte do contratado, com fundamento em erro de cálculo e ou quantidade de
serviços e ou de preços, entendendo-se obrigado o licitante os serviços pelo preço ofertado.
9.8. Os valores propostos pela CONTRATADA deverão incluir os ônus e obrigações
correspondentes a todos os encargos e custos para execução dos serviços. A CONTRATADA
responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros,
em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus
sucessores.
10. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.2.

Na sessão pública, serão recebidos os envelopes “A” e “B” de todas as LICITANTES e

poderão ser abertos os envelopes “A”, ficando a documentação deles constante, disponível
para ser examinada pelos representantes das LICITANTES, desde que devidamente
credenciados, que a rubricarão, juntamente com os membros da Comissão de Licitação. Após
a abertura dos envelopes “A”, a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação.
10.3.

Os envelopes “B” serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão de Licitação,

que os rubricará, juntamente com os representantes credenciados das LICITANTES.
10.4.

Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” será

lavrada ata circunstanciada, devendo os representantes credenciados rubricá-la. Serão
consideradas habilitadas as LICITANTES que atenderem integralmente às condições
previstas no item 8 deste Edital.
10.5.

Comunicado o resultado às LICITANTES, poder-se-á passar imediatamente à

abertura dos envelopes “B” - Proposta de Preços, das LICITANTES habilitadas, desde que
todas elas inabilitadas ou não, renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão
relativa à habilitação. Neste caso serão devolvidos, às LICITANTES inabilitadas, os envelopes
“B” - PROPOSTA DE PREÇOS, fechados, conforme recebidos.
10.6.

Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todas as LICITANTES,

será designada data para abertura dos envelopes “B” - Proposta de Preços, observado o
prazo de recurso.
10.7.

Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá

inabilitar as LICITANTES por motivos relacionados com a habilitação jurídica, a qualificação
técnica, a qualificação econômico-financeira a regularidade fiscal e documentação
complementar, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.

Praça da Matriz, 160 - Centro – Araçás/BA – CEP: 48.108-000
Tels.: (75) 3451-2509 / 3451-2114

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VIYXZAAUX2LCJPOEKPYUUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
15 de Setembro de 2021
18 - Ano VIII - Nº 498

10.8.

Araçás

No dia, hora e local, marcado para o julgamento das propostas e decorrido o prazo

para recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência expressa por
todas as LICITANTES, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertas as
propostas de preços das licitantes habilitadas.
10.9.

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, as
disposições deste Edital, bem como aquelas que tiverem preço manifestamente
inexequível, situações estas, que deverão ser plenamente justificadas nos autos do
processo administrativo.

10.10. Serão consideradas inexequíveis as propostas que não atenderem ao disposto no art.
48, inciso II da Lei nº 8.666/1993.
10.11. Aberto o envelope das propostas de preços, as empresas serão classificadas em
ordem decrescente de preços de acordo com as propostas apresentadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Como critério de desempate será dado preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Entende-se por empate, aquelas situações em que a proposta
apresentada pela microempresa e empresa de pequeno porte tenha sido igual ou até 10%
(dez por cento) superior ao melhor preço.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada será convocada para apresentar nova proposta de preço inferior àquela melhor
classificada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão; e sendo apresentada
proposta inferior ao do menor preço até então apresentado, será a microempresa ou empresa
de pequeno porte considerada vencedora do certame.
PARÁGRAFO QUARTO – Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa
de pequeno porte no prazo acima estabelecido; ou sendo apresentada, porém, não inferior a
proposta melhor classificada, será declarada vencedora a proposta que obtiver o menor
preço global, de acordo com o subitem 4.1.
10.12. No caso de empate entre as propostas de menor preço, será utilizado o sorteio
público como critério de desempate, vedado qualquer outro processo, conforme § 2º
do Art. 45, da Lei 8.666/93.
10.13. Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão de
Licitação poderá fixar às LICITANTES, o prazo de 08 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, devidamente
escoimadas das causas que deram origem a tal situação.

Praça da Matriz, 160 - Centro – Araçás/BA – CEP: 48.108-000
Tels.: (75) 3451-2509 / 3451-2114

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VIYXZAAUX2LCJPOEKPYUUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Araçás

Quarta-feira
15 de Setembro de 2021
19 - Ano VIII - Nº 498

10.14. É facultada à Comissão de Licitação a realização de diligências destinadas a
esclarecer a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada à inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta.
11. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO
11.1.

Julgados eventuais recursos administrativos, ou não tendo havido sua interposição, o
Prefeito do Município de Araçás/BA, homologará o procedimento licitatório e
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora.

12. DOS RECURSOS
12.1.

Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados

por escrito, devendo ser encaminhados através da Comissão Permanente de Licitação,
situada a Praça da Matriz, n°. 160 – Centro – CEP: 48.108-000, no prazo regido pela Lei
8.666/93, contados da intimação do ato ou da data de lavratura de quaisquer das atas,
conforme o caso, e dirigidos à PROJU, por intermédio da CPL. A impugnação poderá ser
realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@aracas.ba.gov.br, por petição dirigida ou
protocolada no endereço Praça da Matriz, n°. 160 – Centro – CEP: 48.108-000 – Araçás/Ba.
12.2.

Não reconsiderando a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Comissão
Permanente de Licitação encaminhará o recurso ao Secretário Municipal de
Administração, autoridade competente para o julgamento do recurso.

12.3.

Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de LICITANTE,
ou contra o julgamento da Proposta de Preços, terão efeito suspensivo.

12.4.

A intimação dos atos nos casos de habilitação ou inabilitação da LICITANTE,
julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação e rescisão do Contrato
por ato Unilateral e escrito da Administração, será feita mediante publicação na
Imprensa Oficial, salvo para os casos de habilitação ou inabilitação das LICITANTES
e julgamento das propostas, se presentes os prepostos de todas as LICITANTES, no
ato em que for adotada a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação
direta aos interessados.

13. DO CONTRATO
13.1.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS, após a homologação do certame e
adjudicação do objeto, convocará a LICITANTE vencedora para assinatura do Contrato no
prazo de até 10 (dez) dias, prorrogáveis, por igual período, a critério da PMA.

13.2.

Deixando a LICITANTE vencedora de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a
PMA de Araçás, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas à faltosa,
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Araçás

convocar as LICITANTES remanescentes habilitadas e que tiverem tido suas
propostas consideradas exequíveis, na respectiva ordem de classificação.
13.3.

São da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, os ônus e obrigações
correspondentes às legislações tributárias, inclusive os decorrentes de acordos,
dissídios ou convenções coletivas, e previdenciárias, que correrão por sua exclusiva
conta. A CONTRATADA responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a
qualquer título, causar a terceiros, em virtude da execução dos serviços a seu
encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

13.4.

A Fiscalização da execução dos serviços será indicada pela SECRETARIA
MUNICIPAL

DE

OBRAS

E

SERVIÇOS

DE

ENGENHARIA,

devendo

a

CONTRATADA submeterem-se a todas as medidas, processos e procedimentos de
Fiscalização adotados. Os atos da Fiscalização, inclusive inspeções e testes
executados ou atestados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas
obrigações, no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificações,
nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, bem como aquelas
responsabilidades vinculadas à qualidade dos serviços executados, que deverão
obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e àquelas expedidas pela ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.
13.5.

Os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da contagem de prazo,
com a prorrogação do Contrato, somente serão considerados quando apresentados
na ocasião das respectivas ocorrências. Não serão considerados quaisquer pedidos
de suspensão da contagem de prazo, baseados em greve, em ocorrências não
aceitas pela Fiscalização na época do evento, ou apresentadas intempestivamente.

13.6. A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os
serviços executados, até a sua aceitação provisória, bem como sobre os materiais e
equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que
venham aqueles a sofrer.
14. DAS MEDIÇÕES
14.1.

As medições dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico Financeiro da
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

14.2.

A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou

prazo do Contrato, observado o limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
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atualizado do Contrato, serão acordados novos Cronogramas Físico e Financeiro, atendido o
interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
14.3.

Os critérios específicos para medição dos serviços e liberação para faturamento,

serão de acordo com as Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento, deste
Edital.
14.4.

A CONTRATADA obriga-se a executar os eventuais serviços não constantes da

Planilha Orçamentária, mas necessários à realização dos serviços contratados. Esses
serviços serão Objeto de Termo de Aditamento Contratual, com os respectivos preços
Unitários e globais compostos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, observados o disposto no item 9.3 deste Edital.
14.5.

Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não

discriminados nas Planilhas de Pedido de Cotações fornecidas, ou em suas eventuais
alterações no curso do Contrato.
14.6.

Poderão ser realizadas medições intermediárias, a critério da SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
15. GARANTIAS DE EXECUÇÃO
15.1. A CONTRATADA, para fins de garantia de suas obrigações contratuais, no que tange
aos serviços constantes deste Edital, se obriga a apresentar, na assinatura do instrumento
contratual, garantia de execução, complementação da caução em garantia feita na licitação,
de forma a atingir o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato,
até a aceitação definitiva dos serviços. Quando o Contrato for reajustado ou alterado, a
garantia será reajustada na mesma proporção.
15.2.

A garantia das obrigações contratuais no valor acima descrito poderá ser

apresentada nas modalidades abaixo relacionadas:
a)

caução em dinheiro (Banco do Brasil, Agência 3268-9 C/C: 54.005-6). Em

caso de depósito em cheque, somente, será aceito desde que a compensação seja
realizada até a data de assinatura do instrumento convocatório;
b)
c)

seguro garantia;
fiança bancária.
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16. RESCISÃO CONTRATUAL
16.1.

Este contrato poderá ser rescindido Unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado

o devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas
seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui
estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das “ordens de serviços”;
c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou
decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e
escrita autorização do contratante.
16.2. Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas,
ao

pagamento dos serviços efetivamente prestados e aceitos.

16.3. Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos
enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.
17. FORMA DE PAGAMENTO
17.1

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais
estabelecidas no Cronograma Físico Financeiro e em seus ajustes, previstos no item
14.1 deste Edital.

17.1.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da
Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente. Na data
da apresentação da fatura, o Contratado deverá estar de posse, em plena vigência,
dos documentos elencados no item 17.3.
17.1.2. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as
providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de
pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
17.2.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
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O pagamento somente será efetuado se a nota fiscal for emitida conforme o exigido

acima. O pagamento somente será liberado, mediante apresentação, pela CONTRATADA,
dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade,
quando for o caso.
1. Nota fiscal (fatura);
2. Resumo de medição aprovado pela Fiscalização;
3. Certidões de regularidades com o FGTS, INSS, Tributos – Estadual Federal e
Municipal - e Dívida Trabalhista, sob pena de não pagamento.
17.4

O descumprimento do item 17.3 acarretará a rescisão do contrato, por

inadimplemento de obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização.
18. DAS PENALIDADES
18.1.

A CONTRATADA inadimplente estará sujeita às seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo
a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, cumulável com as demais sanções
na forma prevista neste item ou na Cláusula Décima Primeira do Contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a reabilitação
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.

18.1.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou cobrada judicialmente.
18.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste item poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
18.1.3. A sanção estabelecida no inciso IV deste item é de competência exclusiva do Prefeito
Municipal de Araçás, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
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10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de
sua aplicação.
18.2.

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de
mora de 0,1 % (um décimo por cento) do valor total do Contrato, por dia útil de atraso,
sem prejuízo da possibilidade de rescisão Unilateral do Contrato pela Administração e
da aplicação de outras sanções previstas neste Edital e na legislação inicialmente
citada.

19.

DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1.

A CONTRATADA executará fielmente o Objeto da presente Licitação, em estrita

obediência às regras deste Edital e ao Contrato a ser firmado, respondendo pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
19.2.

Os Serviços do objeto desta Licitação serão fiscalizadas pela SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA /PREFEITURA e/ou seu preposto,
na seguinte forma:
19.2.1. A FISCALIZAÇÃO designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA anotará em livro diário de serviços, as
ocorrências relativas à execução do Contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder
à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em tempo hábil,
para adoção das medidas cabíveis.
19.2.2. A

CONTRATADA

deverá

manter,

no

local

serviço,

preposto

aceito

pela

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, para prover o que
disser respeito a regular execução do Contrato.
19.3. Executado o Contrato, o seu Objeto será recebido:
19.3.1.

Provisoriamente, por Comissão designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da CONTRATADA,
atendendo o estipulado no item 13.6;

19.3.2.

Definitivamente, por Comissão designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório observado a perfeita
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adequação do Objeto aos termos contratuais, sem prejuízo da responsabilidade da
CONTRATADA, conforme disposto no item seguinte.
19.4.

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no total ou em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização,
bens e serviços Objeto do Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da sua má execução, ou ainda, da inadequação, ou má
qualidade dos materiais e equipamentos empregados.

19.5.

O recebimento provisório ou definitivo do Objeto do Contrato não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional,
pela perfeita execução do Contrato.

19.6.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA poderá
estabelecer os procedimentos de inspeção que julgar necessários, para assegurar-se
do desenvolvimento satisfatório da prestação dos serviços, podendo inspecionar a
qualquer tempo as maquinas. No desempenho dessa tarefa, o pessoal designado
pela PMA, deverá contar com a mais ampla colaboração da CONTRATADA.

19.7.

A CONTRATADA deverá seguir as especificações e Diretrizes básicas dos serviços,
que seguem junto com a planilha de quantitativos e preços da PMA/ SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

20.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

20.1.O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das
situações previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado,
mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de
aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
20.1.1 Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão
efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo
Governo Federal.
20.1.2 Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão
reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de
apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o
preço proposto.
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20.1.3 A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o
reajuste, acompanhado de requerimento.
20.2. Qualquer comunicação à Comissão Permanente de Licitação, exceto quanto aos
envelopes A e B previstos no subitem 7.1, deverá ser encaminhada através do da
Comissão de Licitação, no seguinte endereço:
PRAÇA DA MATRIZ, Nº.160 – CENTRO, ARAÇÁS – BA OU NA FORMA
ELETRÔNICA, PELO E-MAIL: licitacao@aracas.ba.gov.br
20.3.

Qualquer expediente deverá ser protocolado no horário de 7:00 às 13:00 horas, no
endereço especificado no subitem anterior.

20.4.

Caso as datas previstas para realização das sessões públicas sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação pela Comissão
Permanente de Licitação, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil
subsequente no mesmo local e hora prevista.

20.5.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.

20.6. A manutenção das maquinas são de inteira responsabilidade do CONTRATADO.
20.7. O contrato oriundo deste Edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:
20.8. Unilateralmente pela PMA:
a) Quando houver modificação do projeto ou especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este Edital ou por
comum acordo entre as partes:
I. Quando conveniente a substituição da garantia de execução;
c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação
do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação da prestação dos serviços;
d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição da PMA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA para a justa remuneração da prestação dos serviços,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
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hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e
extracontratual.
I. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação de serviços, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
II. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no inciso I
desta alínea, salvo a supressão resultante de acordo celebrado entre os contratantes.
III. Se no contrato não houverem sido contemplados preços Unitários e globais para
serviços, esse serão fixado como “PREÇOS NOVOS”, mediante negociação entre as
partes, respeitada os limites estabelecidos no inciso I desta alínea.
IV. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação
da proposta, de comprovação repercussão nos preços contratados, implicarão a
revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, desde que constitua fatos
imprevisíveis e excepcionais a ponto de altere substancialmente o equilíbrio
econômico e financeiro.
V. Em havendo alteração Unilateral do contrato e aumente os encargos do contrato, a
PMA deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
VI. A variação do valor contratual para face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a
celebração de aditamento.
20.9. O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir da assinatura do contrato.
20.10. A impugnação perante PMA dos termos do Edital, quanto a possíveis falhas ou
irregularidades que o viciariam, deverá se efetivar até o quinto dia útil que anteceder à data
fixada para a licitação, sob pena de decair do direito de impugná-lo posteriormente. Tal
impugnação deverá ser formalizada por escrito ao responsável pela PMA, através da
Comissão de Licitação da PMA, onde será processada.
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20.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.
21. DO FORO
21.1. Fica eleito o foro da Comarca do Município de Alagoinhas/BA, para solução de
quaisquer pendências ou controvérsias advindas da presente licitação e do Contrato dela
decorrente, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
21.2.

São os seguintes, os Anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

a) Especificação do Objeto -Itens (Anexo I);
b) Modelo de proposta de preços - (Anexo Ia);
c) Minuta do Termo de Contrato (Anexo II);
d) Modelo de Carta de Credenciamento (Anexo III);
e) Declaração de atendimento as condições de habilitação (Anexo IV);
f) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (Anexo V);
g) Declaração de que não se encontra suspensa de licitar ou Impedida de contratar com
qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta
ou indireta (Anexa VI);
h) Declaração de dados do representante legal para assinatura do contrato (Anexo VII).

Araçás - Bahia, 15 de setembro de 2021.

AGAMENON OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM

1

NOME PADRONIZADO/DESCRIÇÃO

Locação de 01 (um) Caminhão Compactador de Lixo, com
carroceria especial para coleta e transporte de lixo, de modelo
compactador, devendo ser fechada e estanque para evitar o
despejo de líquidos nas vias públicas e serem providos de
mecanismo de descarga automática, com capacidade de 10
toneladas, equipados com sinalização sonora para marcha a ré,
lanternas elevadas indicadoras de freio e equipados com os
demais equipamentos e dispositivos conforme legislação em
vigor. O objeto trata da Locação de Veículos não incluso pessoal
e combustível. lembrando que a CONTRATANTE se
responsabiliza pelo seu uso por motoristas devidamente
habilitados e capacitados, pertencentes ao quadro da Prefeitura
Municipal. Os veículos serão alugados como prestação de
serviços, o veiculo deverá está disponível 24 horas, todos os
dias a CONTRATANTE inclusive feriados e pontos facultativo.

UF

MÊS

QTD DE
MESES

3

MÉDIA
VLR. MÉDIO
UNIT

TOTAL MÉDIO

R$ 14.336,67

R$ 43.010,01

VALOR TOTAL
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TERMO DE REFERÊNCIA

ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

1.

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA AUXILIAR NA COLETA
E DESTINAÇÃO DO LIXO, NA SEDE, E NOS SEUS BAIRROS
PERIFÉRICOS, NOS DISTRITOS E POVOADOS DA ZONA RURAL DO
MUNICÍPIO DE ARAÇÁS – BAHIA.
2.

Justificativa:

A administração vê-se diante da necessidade de contratação emergencial da
prestação de serviço de locação de caminhão compactador para auxiliar na
coleta e destinação do lixo para atender as necessidades do Município.
Considerando que os serviços de coleta e destinação do lixo são de natureza
continuada e essencial, ligado diretamente a Saúde Pública que atinge
diretamente a população, diante da necessidade de zelar pela a população,
evitando transtornos decorrentes da falta dos serviços citados, se justifica a
contratação dos serviços, objetivando a redução dos riscos que poderia
causar a população do Município de Araçás - BA.
Considerando a necessidade da coleta do lixo domiciliar é hoje um processo
necessário para alcançar resultados satisfatórios no que se refere à saúde
pública e à qualidade de vida, a coleta deve ser feita de porta em porta.
A coleta de lixo é de extrema importância para a sociedade. Para isso é
imprescindível a locação do caminhão com condições de atender a
necessidade da cidade para que o lixo domiciliar não acumule e para que seja
dado o destino correto.
3.

Fundamentação Legal

Lei nº 8666/93.
4.

Valor estimado:
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O valor previsto para essa despesa é de R$ 43.010,01 (quarenta e três mil,
dez reais e um centavo).
5.

Forma de Execução:

5.1 As despesas com conservação e manutenção do veiculo serão de
responsabilidade da CONTRATADA, para todo o lote. As despesas com
motorista e combustível ficarão por conta da CONTRATANTE.
5.2 O veículo deverá estar com a documentação em dia, o que se comprova
mediante a exibição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo CRLV, atualizado, no ato da contratação.
5.3 Para execução dos serviços objeto desta Licitação, o veículo a ser locado
deve ser obrigatoriamente, inspecionado, pela SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, antes da assinatura do contrato, vedada
qualquer justificativa em contrário, visando á verificação das conformidades
dos equipamentos obrigatórios de segurança, mediante o que estabelece a
legislação, além da verificação da parte mecânica, elétrica, chaparia, pintura,
etc.
5.4 A inspeção será realizada no veículo a ser locado, imediatamente após a
homologação do objeto em favor da CONTRATADA.
5.5 Em caso de quebra, avaria, incidente, acidente do veículo locado, ou
qualquer outro motivo que contribua para a sua ausência, ficará o
CONTRATADO, obrigado a substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas o veículo faltoso e a avisar a Secretaria da pasta solicitante.
5.6 A Prefeitura não se responsabilizará, por quaisquer danos materiais ou
pessoais, para com o veículo da empresa a ser contratada, bem como, a
terceiros, em consequência de acidentes e incidentes de trânsito, assaltos,
roubos, ou quaisquer outros fatos aqui não previstos que causem os referidos
danos.
5.7 O veículo locado deverá ficar na GARAGEM DA PREFEITURA e não
poderão trafegar livremente, aos sábados, domingos e feriados, realizando
outras prestações de serviços.
5.8 O prazo para execução do contrato, a ser celebrado, será até 31 de
dezembro de 2021, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos até o limite
máximo de 60 (sessenta) meses, observado o que estabelece o artigo 57 da
Lei Federal de Licitações e o interesse da Administração.
5.9 Nenhum veículo poderá ser substituído sem aviso prévio à Secretaria da
pasta solicitante.
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5.10 O veículo deverá estar protegido por seguro, conforme segue:
a) Para todo o item deverá ser apresentado apólice de responsabilidade civil,
com cobertura para danos corporais e materiais aos transportados estendido a
terceiros.
b) Os demais itens deverão possuir seguro com cobertura total para os casos
de furto, roubo, incêndio ou colisão, sem participação desta Prefeitura;
c) a cobertura deverá assegurar o conserto de danos materiais do veículo
alugado e, ainda, danos materiais causados a terceiros em valores de
mercado;
d) a cobertura deverá ser estendida para danos pessoais a terceiros;
e) para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo alugado, o
valor de cobertura não deverá também, ser inferior aos valores oferecidos no
mercado.
5.11 O veículo locado deverá ser substituído por defeito de qualquer ordem,
por outro similar, na hipótese de a manutenção corretiva, que comerá por
conta da contratada (assistência técnica 24h, em oficina própria ou
credenciada), perdurar por mais de 24 (vinte e quatro) horas, segundo
avaliação dos responsáveis pelo conserto ou reparo.
6.

Especificação / Detalhamento:

Conforme Planilha no Anexo I deste Edital.
7.

Vigência:

A vigência contratual será até 31/12/2021, a partir da data de sua
assinatura.
8.

9.

Dotação Orçamentária
PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE

2057

33.90.39

00

2057

33.90.39

42

2056

33.90.39

00

2056

33.90.39

42

Pagamento
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O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega da nota
fiscal, devidamente certificada e atestada por autoridade competente; com as
seguintes certidões: Receita Federal, FGTS, Trabalhista, Estadual e Municipal.
10.

Acompanhamento e Fiscalização

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da
Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.

Das Infrações e das Sanções Administrativas

Comete infração administrativa, nos termos da lei nº 8.666/93, a
licitante/adjudicatária que, no decorrer da licitação:
Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta;
Apresentar documentação falsa;
Deixar de prestar os serviços exigidos no certame;
Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal;
Fizer declaração falsa;
Ensejar o retardamento da execução do certame.
A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:
Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
Impedimento de licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até cinco
anos;
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções as infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da
contratação estão previstas no termo de referência.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observandose o procedimento previsto na lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na lei
nº 9.784, de 1999.

Praça da Matriz, 160 - Centro – Araçás/BA – CEP: 48.108-000
Tels.: (75) 3451-2509 / 3451-2114

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VIYXZAAUX2LCJPOEKPYUUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
15 de Setembro de 2021
34 - Ano VIII - Nº 498

Araçás

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à administração, observado o princípio da proporcionalidade.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras
medidas cabíveis.
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ANEXO Ia
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Araçás, ____ de _________ de 2021.
A
Prefeitura Municipal de Araçás - Bahia
TOMADA DE PREÇOS n° 004/2021
Assunto: Proposta de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA AUXILIAR NA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO, NA SEDE,
E NOS SEUS BAIRROS PERIFÉRICOS, NOS DISTRITOS E POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ARAÇÁS – BAHIA, conforme especificações do edital.

Atendendo a solicitação desta conceituada Prefeitura, a empresa ...................... CNPJ n°.................
situada na ......................, vem apresentar a sua Proposta de Preço para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR
PARA AUXILIAR NA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO, NA SEDE, E NOS SEUS BAIRROS
PERIFÉRICOS, NOS DISTRITOS E POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARAÇÁS –
BAHIA, conforme detalhamento nos quadros a seguir:

ITEM

NOME PADRONIZADO/DESCRIÇÃO

UF

QTD DE
MESES
VLR. UNIT

1

Locação de 01 (um) Caminhão Compactador de Lixo, com
carroceria especial para coleta e transporte de lixo, de modelo
compactador, devendo ser fechada e estanque para evitar o
despejo de líquidos nas vias públicas e serem providos de
mecanismo de descarga automática, com capacidade de 10
toneladas, equipados com sinalização sonora para marcha a ré,
lanternas elevadas indicadoras de freio e equipados com os
demais equipamentos e dispositivos conforme legislação em
vigor. O objeto trata da Locação de Veículos não incluso pessoal
e combustível. lembrando que a CONTRATANTE se
responsabiliza pelo seu uso por motoristas devidamente
habilitados e capacitados, pertencentes ao quadro da Prefeitura
Municipal. Os veículos serão alugados como prestação de
serviços, o veiculo deverá está disponível 24 horas, todos os
dias a CONTRATANTE inclusive feriados e pontos facultativo.

MÊS

4

VALOR TOTAL

O valor global da Proposta de Preço acima referenciada e abaixo discriminada é de R$
xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
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Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Obs: Apresentar o Anexo VII juntamente com a proposta de preços.
Atenciosamente.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ n°
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇÁS E, DO OUTRO, _____________________.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede na Praça da Matriz, nº 160 - Centro - Araçás - Bahia, CEP: 48.108-000, inscrito no
CNPJ sob número 16.131.088/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito Sr Agamenon
Oliveira Coelho, doravante denominado CONTRATANTE e a _________________, inscrito
no CNPJ sob o nº _________________ situada à ________________, doravante denominada
CONTRADA, celebram o presente Contrato de Fornecimento/Prestação de serviços, segundo
as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto
contratado, descrito abaixo, constante no Processo Administrativo nº 225/2021 regendo-se
pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, Decreto Municipal nº 105/2013, e
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n° 8.666/93, as quais as partes se
sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:
a) Edital Da Tomada de Preços n° 004/2021.
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA em ___/____/____.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de prestação de serviços
entre os contratantes acima mencionados, afim de que a empresa xxxxxxxxxxxxxxxx realize a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO
COMPACTADOR PARA AUXILIAR NA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO, NA SEDE, E NOS SEUS
BAIRROS PERIFÉRICOS, NOS DISTRITOS E POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ARAÇÁS – BAHIA, conforme especificações do Anexo 01 e Termo de Referência deste Edital,

conforme solicitado no Processo Administrativo n° 225/2021, a qual fora declarada vencedora
após homologação e adjudicação na Tomada de Preços n° 004/2021.
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ITEM
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NOME PADRONIZADO/DESCRIÇÃO

UF

QTD DE
MESES
VLR. UNIT

1

Locação de 01 (um) Caminhão Compactador de Lixo, com
carroceria especial para coleta e transporte de lixo, de modelo
compactador, devendo ser fechada e estanque para evitar o
despejo de líquidos nas vias públicas e serem providos de
mecanismo de descarga automática, com capacidade de 10
toneladas, equipados com sinalização sonora para marcha a ré,
lanternas elevadas indicadoras de freio e equipados com os
demais equipamentos e dispositivos conforme legislação em
vigor. O objeto trata da Locação de Veículos não incluso
pessoal e combustível. lembrando que a CONTRATANTE se
responsabiliza pelo seu uso por motoristas devidamente
habilitados e capacitados, pertencentes ao quadro da
Prefeitura Municipal. Os veículos serão alugados como
prestação de serviços, o veiculo deverá está disponível 24
horas, todos os dias a CONTRATANTE inclusive feriados e
pontos facultativo.
VALOR TOTAL

MÊS

4

1.2. - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões
que se fizer nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e as supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes, os ajustes de
valores só poderão ser feitos após 12 meses de execução contratual e na forma dos §§ 1º e
2º do art. 65 da Lei 8.666/93.
1.3. - Ficará a cargo da CONTRATADA as despesas com seguros, manutenção, entrega,
transporte, carga, descarga, tributos, encargos decorrentes da execução do objeto desta
licitação.
1.4. - As despesas com conservação e manutenção do veículo serão de responsabilidade da
empresa vencedora do certame, para todo o lote.
1.5. - O veículo deverá estar com a documentação em dia, o que se comprova mediante a
exibição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV, atualizado, no ato da
assinatura deste contrato.
1.6. - O veículo somente poderá trafegar na velocidade máxima permitida e nos locais
conforme estabelece a legislação vigente.
1.7. - Em caso de quebra, avaria, incidente, acidente de algum do veículo locado, ou qualquer
outro motivo que contribua para a sua ausência, ficará a CONTRATADA obrigada a substituir
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas o veículo faltoso e a avisar a Secretaria da
pasta solicitante.
1.8. - A Prefeitura não se responsabilizará, por quaisquer danos materiais ou pessoais, para
com o veículo da empresa a ser contratada, bem como, a terceiros, em consequência de
acidentes e incidentes de trânsito, assaltos, roubos, ou quaisquer outros fatos aqui não
previstos que causem os referidos danos.
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1.9 - O veículo locado deverá ficar na GARAGEM DA PREFEITURA e não poderão trafegar
livremente, aos sábados, domingos e feriados, realizando outras prestações de serviços.
1.10 – Nenhum veículo poderá ser substituído sem aviso prévio à Secretaria da pasta
solicitante.
1.11 – O veículo deverá estar protegido por seguro, conforme segue:
a) Para todos os itens deverá ser apresentada apólice de responsabilidade civil, com
cobertura para danos corporais e materiais aos transportados estendido a terceiros.
b) Os demais itens deverão possuir seguro com cobertura total para os casos de furto, roubo,
incêndio ou colisão, sem participação desta Prefeitura;
c) a cobertura deverá assegurar o conserto de danos materiais dos veículos alugados e,
ainda, danos materiais causados a terceiros em valores de mercado;
d) a cobertura deverá ser estendida para danos pessoais a terceiros; e
e) para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo alugado, o valor de
cobertura não deverá também, ser inferior aos valores oferecidos no mercado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. - A CONTRATADA se obriga a:
a) Disponibilizar o serviço descrito na Cláusula Primeira deste contrato, de execução
parcelada, conforme Termo de Referência do Anexo I do Edital TP 004/2021, no local e tempo
requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
b) Assegurar a boa qualidade do serviço;
c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
d) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio
consentimento da CONTRATANTE;
e) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio
consentimento da CONTRATANTE;
f) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
g) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem
estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação;
i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos
decorrentes da execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e
sociais, seguros e todos os demais custos diretos e indiretos, necessários à execução do
objeto desta Licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. - O CONTRATANTE se obriga a:
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
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c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e
incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a
apresentação de novas faturas corretas;
d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste
Contrato;
e) Declarar os materiais efetivamente prestados.
f) A fiscalização do serviço será exercida por um representante do Setor de Gestor de
Contrato.
g) À fiscalização competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação de serviços
e exercer em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora.
h) A fiscalização não excluí nem reduz a responsabilidade da empresa contratada por
quaisquer irregularidades, ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas e na ocorrência
dessas, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e propostos.
i) A PMA se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues, se
considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta
da empresa Contratada.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1. - O valor do presente contrato é de R$ _________ (__________________), constante da
proposta integrante da licitação Tomada de Preços n° 004/2021, aceito pela CONTRATANTE,
entendido este como preço justo e suficiente para a total prestação de serviços, objeto deste
instrumento.
4.2. - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota
Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente.
4.3. - Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do
cronograma de pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá
estar de posse, em plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de
regularidade com as fazendas estadual, federal (conjunta com Dívida Ativa e Seguridade
Social) e municipal, sob pena de não pagamento.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições
pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a
CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente
corrigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
4.4. - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das
situações previstas no art. 65 da Lei 3.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado,
mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de
aditamento, que só poderá ser feito após 12 meses de execução contratual, cujo extrato
deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de Imprensa oficial.
4.5. - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for caso, serão
efetuados e calculados de acordo com as disposições especificas vigentes, editadas pelo
Governo Federal.
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4.6. - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão
reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de
apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o
preço proposto.
4.7. - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o
reajuste, acompanhado de requerimento.

CLÁUSULA QUINTA - DA CESSÃO TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
5.1. - O presente Contrato poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo
ou em parte desde que seja expressamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.
5.1.2 – Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização escrita da
CONTRATANTE, será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração
passível das combinações legais e contratuais cabíveis.
5.1.3 – Em caso de subcontratação, a CONTRATADA permanecerá solidariamente
responsável com o subcontratado, tanto em relação a CONTRATANTE, como perante
terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo de até 31 de dezembro de 2021, a partir da
data de sua assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos
exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA- ALOCACÃO DE RECURSOS
7.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE

2057

33.90.39

00

2057

33.90.39

42

2056

33.90.39

00

2056

33.90.39

42

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o
devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas
seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui
estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das "ordens de prestação de serviços”;
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c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou
decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita
autorização do contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada
terá direito, apenas, ao pagamento, dos serviços prestados efetivamente aceitos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito,
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das
sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei nº8.666/93, alterada pela foi
nº8.883/94.
CLÁUSULA NONA-DAS RESPONSABILIDADES
9.1. - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem
como qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara haver levado em conta, na
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos,
encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a compra do material, não cabendo
quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de
preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos
decorrentes de paralisações na execução do contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito ou
de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da
legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da
entrega do objeto que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão imediatamente excluídos,
com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. - A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas
obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo
de sanções, civis e criminais, se for o case, de acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual
redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditória
constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais
haja concorrido.
b) Multas de até:
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
contratual, até o trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de prestação de serviços,
limitadas a 20% do valor da fatura;
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b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superiora
30 (trinta) dias, limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital
e do contrato,
c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor
atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de Araçás pelo período máximo de 5
(cinco) anos nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. 7°
da Lei n° 10.520/2002.
f) 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
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de
preços vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
h) As multas previstas na alínea "b" poderão, a critério da Administração, serem aplicadas
isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida
pelo adjudicatário.
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor da prestação de
serviços, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou,
ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de Araçás.
j) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
k) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos
pela autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de
novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal
ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades.
10.2. - A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública será de competência da Prefeita Municipal de Araçás, as demais
penalidades serão de competência do(s) Secretário(s) solicitantes, no caso em apreço o(a)
Secretária(a) de Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
11.1. - O presente Contrato será publicado, por extrato, no Mural das Dependências Públicas
Municipais e em Diário Oficial no prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de
sua assinatura.

Praça da Matriz, 160 - Centro – Araçás/BA – CEP: 48.108-000
Tels.: (75) 3451-2509 / 3451-2114

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VIYXZAAUX2LCJPOEKPYUUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
15 de Setembro de 2021
44 - Ano VIII - Nº 498

Araçás

11.2. - Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei n°
10.520/02, subsidiada a Lei nº 8.666/96, e suas alterações posteriores, como também, ao
Edital da Tomada de Preços n° 004/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DO FORO
12.1. - As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de
Alagoinhas, Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral
cumprimento seus herdeiros e sucessores, a qualquer título. E, por estarem, assim, justos e
acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma para uma só finalidade,
afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
Araçás, de_______ de 2021.

PREFEITO
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: _________________________
TESSTEMUNHA 2: ________________________
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ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

ASSUNTO:_________________________, objeto do Tomada de Preços n°
004/2021.

Designação de Representante

Através da presente credenciamos o (a) Sr.(a) _____________, portador (a)
da Carteira de identidade nº ______________, e cadastro no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº_____________, a participar da Licitação instaurada
pela Prefeitura Municipal de Araçás, na modalidade de Tomada de Preços nº
004/2021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe
poderes para pronunciar-se em nome da empresa ______________, bem
como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar, e praticar todos
os demais atos inerentes ao certame.

_______________, ____ de _______ de 2021.

CARIMBO DA EMPRESA
DO REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO
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ANEXO IV

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
A _______________________ (Razão Social a empresa) _________________, CNPJ nº
___________________, localizada na ______________ DECLARA, para fins de participação
na licitação Tomada de Preços nº 004/2021 promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇÁS, e sob as penas da lei, e sob as penas da lei, e em cumprimento ao Instrumento
Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo
4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das
condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar n°
123/06, declaramos:
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública, na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4°
do art.3° da Lei Complementar nº 123/06. (Apresentar comprovação)
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:
( ) Para os efeitos do inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e
atendimento as exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a
teor do art. 7°do mesmo diploma.
( ) Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública ,cientes de que a
não regularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93,especialmente a
definida no art. 86 .

________de___________ de 2021.
_____________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
Assinatura e carimbo do fornecedor
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93,
acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de
16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendiz ( ).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

__________________, ______ de __________ de 2021.
Local e data

________________________________
Licitante interessado
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO
DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de
contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública
Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

________________, _______ de _________ de 2021.
Local e data

______________________________
Licitante interessado
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE DADOS
ASSINATURA DO CONTRATO

DO

REPRESENTANTE

LEGAL

PARA

Dados da empresa
Nome:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Dados do representante para assinatura do contrato
Nome:
Qualificação:
CPF:
RG:
Vinculo:
Endereço:
E-mail:
Telefone:
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