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CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE
CNPJ: 16.416.521/0001-64
AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 269/2021 – Objeto: contratação de empresa para
pavimentação de vias urbanas no Município de Mirante- BA, conforme especificações constantes na
Planilha Orçamentária, – Sessão será realizada no dia 29/11/2021 as 09:30 – Informações:
Prefeitura Municipal de Mirante, Av. Manoel Messias de Lima, nº. 49 - B, Bairro, Monte Alegre,
Telefax: (77) 3468-1028 / 3468-1029 – O edital estará disponível na Sede da Prefeitura Municipal no
setor de Licitações, o edital será disponibilizado através do Diário Oficial do Município, Mirante – BA.
10/11/2021.
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Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre
EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 269/2021
I - REGÊNCIA LEGAL: Este Edital é regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas ulteriores alterações, Deliberações
do TCU, bem como pela lei Federal nº. 5.19466, que Regula o Exercício das Profissões Vinculadas ao
CONFEA/CREA, Lei Complementar nº 123/06, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte e pelas demais normas sobre licitação em vigor.
II - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 269/2021
IV - ÓRGÃOS INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
V - TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO GLOBAL
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
VII - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇÃO E PROPOSTAS - INÍCIO DA ABERTURA DOS
ENVELOPES.
DATA: 29 de Novembro de 2021
HORA: 09:30h
LOCAL: Avenida Manoel Messias de Lima, nº. 49 – B. Monte Alegre, Mirante– BA.
VIII - OBJETO:
8.1. Constitui objeto desta Licitação, contratação de empresa para pavimentação de vias urbanas no Município de
Mirante- BA, conforme especificações constantes na Planilha Orçamentária.
IX - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: O procedimento licitatório constará de 02 (dois) Envelopes, em 02 (duas) fases
distintas, sucessivas e eliminatórias:
1.ª Fase - HABILITAÇÃO (Envelope n.º 01)
2.ª Fase - PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope n.º 02).
X - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
10.1 - A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local
expressamente indicados no Aviso de Licitação, da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços,
endereçadas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação por sócio, diretor ou preposto devidamente
qualificado através de Credencial, com firma reconhecida com plenos poderes para praticar todos os atos e
representar o licitante em todas as fases do Processo Licitatório, devendo a sua apresentação preceder o
momento de entrega dos envelopes.
10.1.1 - O credenciamento de SÓCIOS far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de Habilitação
(CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com fotografia (OAB,
CREA, CAU e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).
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b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do
documento de eleição e posse dos administradores.
10.1.2 - O Credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação dos seguintes:
a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de Habilitação
(CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com fotografia (OAB,
CREA, CAU e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).
b) Procuração por instrumento público ou particular com Assinatura Reconhecida em Cartório, que
contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo VI, atribuindo ao representante
plenos e irrevogáveis poderes para todas e quaisquer deliberações atinentes à presente licitação.
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do
documento de eleição e posse dos administradores;
10.1.2 - A não apresentação dos documentos previstos nos subitens 10.1.1 e 10.1.2 ou a incorreção dos
mesmos, bem como na falta dos poderes referidos, não inabilitará a licitante, mas impedirá o
representante de se manifestar e responder pela mesma durante a sessão de licitação.
11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos de credenciamento em original, por qualquer
processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura
Municipal de Mirante-BA ou publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o
licitante poderá comprovar com os originais em mãos.
10.2 - Poderão participar da presente licitação, toda e qualquer empresa brasileira isoladamente, que atenda aos
requisitos para a necessária qualificação e satisfaça plenamente todas as condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos. Não será permitido a participação de empresas em consórcio.
10.3 - O licitante deverá arcar com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta. Em nenhuma
hipótese a Prefeitura Municipal de Mirante-BA será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os
procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.
10.4 - O licitante caso julgue necessário deverá visitar e vistoriar o local do serviço objeto desta licitação,
objetivando ter pleno conhecimento das condições e da natureza dos trabalhos a serem executados, devendo
declarar ter CONHECIMENTO DE TODA DIFICULDADE DOS LOCAIS onde serão executados os serviços.
10.4.1 - As empresas interessadas em participar do certame, caso queiram visitar os locais onde serão
executadas as obras, deverão entrar em contato com a Secretaria Municipal Obras e Transporte,
informar-se sobre os locais, e, caso necessite, agendar dia e horário para a realização da visita dos locais.
Para maiores informações ligar no fone: (77) 3468-1029
10.5 - O licitante, após análise cuidadosa de todos os documentos, projetos, especificações e elementos do Edital
e seus Anexos, poderá requerer quaisquer esclarecimentos, sempre por escrito, através de carta, dirigida ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante do Edital, até cinco dias úteis antes da
data estabelecida para a entrega das propostas. A Prefeitura Municipal de Mirante-BA responderá por escrito, os
esclarecimentos solicitados até três dias corridos antes da data estabelecida para a abertura das propostas, pelos
meios próprios, sem, entretanto, identificar os autores das questões. Não será atendido nenhum esclarecimento
verbal de nenhum dos licitantes, sobre os elementos acima citados.
10.6 - O não atendimento aos requisitos estabelecidos para a apresentação da Documentação de Habilitação e
Proposta de Preços, implicará na inabilitação e desclassificação do licitante.
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10.7 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura Municipal de Mirante-BA
poderá, por qualquer motivo, no interesse da Administração, por sua iniciativa ou em consequência de respostas
fornecidas para solicitações de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a emissão de uma
errata, que será dada publicidade pelos mesmos veículos utilizados na publicação do Edital, desde que tais
modificações possam a vir a alterar substancialmente o escopo do projeto. Neste caso poderá prorrogar o prazo
de entrega das Propostas, pelo prazo que, na forma da Lei, for julgado necessário.
10.8 - Quaisquer irregularidades quanto ao teor deste Edital, deverão ser notificadas, devidamente protocoladas
e dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, formalmente, nos termos dos parágrafos primeiro
e segundo do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93.
XI - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 - A Documentação de Habilitação e Proposta de Preços deverão ser apresentados em dois envelopes
distintos e separados, endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e indicando, clara e
visivelmente, nome do licitante, número do envelope, a titulação do seu conteúdo e o número do Edital.
11.2 - Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a
inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.
11.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Mirante ou
publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá comprovar com os
originais em mãos.
11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão, a partir da data da publicação de seu resumo em Diário
Oficial do Município - www.mirante.ba.gov.br, à disposição dos interessados, os quais poderão obtê-lo junto
ao Departamento de Licitação na sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:00 às 12:00h e das 14:00 às
17:00 horas. Outras informações sobre a licitação serão prestadas pela Presidente da Comissão de Licitação,
ou responsável pelo setor, nos mesmos locais e horários, fone (77) 3468-1029
11.5 – CREDENCIAMENTO
Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar
devidamente representados por:
a) Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de
identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato
social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar procuração, com poderes
para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de
documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato
social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações,
acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de
fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
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na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de
sociedades cooperativas
XII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NÚMERO 1 OU A)
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em envelope lacrado identificado
com o número 01 ou ENVELOPE A, devendo constar no seu interior a documentação a seguir listada que está
sublinhada e as já citadas anteriormente no texto deste Edital:
a) Declaração de Visita Modelo Anexo IX;
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal do Brasil,
na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel timbrado da licitante, conforme modelo
estabelecido no Anexo VII;
c) Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
conforme modelo constante do Anexo V - Modelo, deste Edital (somente para a licitante considerada
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei
Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2002, e que pretender se beneficiar nesta licitação do
regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei).
d) Declaração de desimpedimento de licitar, modelo Anexo VIII.
12.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus atuais administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
12.2 - REGULARIDADE DE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativa à sede e
domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o objeto desta
licitação;
c) Prova da quitação com as Fazendas Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso
III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade;
d) Certificado de Regularidade de Débitos relativos a Tributos Federais, à Divida Ativa da União e INSS;
e) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea “a”, do
artigo 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
12.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de registro e quitação da empresa junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
e Agronomia, em plena validade, da empresa e de seu(s) Responsável (s) Técnico(s) ou (CAU - Conselho
de Arquitetura e Urbanismo);
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b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes,
limitadas estas exclusividade às parcelas de maior relevância e valor significativas do objeto da licitação
vedadas às exigências de quantidades mínimas ou prazos máximo, apresentando atestado(s) em nome do
mesmo, comprovando execução da obra de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior ao objeto da presente licitação com respectivo CAT - Certidão de Acervo Técnico emitido pelo
CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou (CAU - Conselho de Arquitetura
e Urbanismo);.
c) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, expedido pelo CREA e/ou CAU, na qual conste no
quadro de responsáveis técnicos, pelo menos 01 (um) técnico profissional de nível superior habilitado nas
áreas de engenharia civil ou arquitetura.
d) A prova de vínculo dos responsáveis técnicos mencionados na alínea anterior com a empresa licitante
deverá ser feita através de um dos seguintes documentos:
I. Contrato social e última alteração, se houver, para o caso de sócio;
II. Contrato de Prestação de Serviço com firma reconhecida ou Carteira de Trabalho e Previdência Social
- CTPS, em nome do profissional, Livro de Registro de Funcionário, bem como a apresentação da GFIP
(com a Relação dos Empregados);
III. Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA e/ou CAU, onde conste o nome do
respectivo profissional, comprovando que o mesmo pertence ao Quadro Técnico e/ou é Responsável
Técnico da licitante;
e) Com base no parágrafo 3º, inciso VI, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal, se reserva o
direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para comprovar o vínculo
empregatício do(s) responsável (is) técnico(s) detentor (es) dos atestados com a licitante.
f) O(s) profissional (is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional de que trata o inciso I, § 1º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, deverão participar da obra ou
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovado pela Administração.
12.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
a) Do Balanço Patrimonial:
I - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrado há mais de 03 (três) meses
da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do Índice Geral
de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro
indicador que o venha a substituir;
II - Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
assim apresentados:
i - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):
publicados em Diário Oficial; ou
publicados em jornal de grande circulação; ou
por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
ii - Sociedades limitadas (Ltda.):
por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
iii - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº. 123, de 14/12/06 - Estatuto da
Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional:
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por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
iv - Sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante.
III - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade:
b) A comprovação da boa situação econômico-financeira das licitantes será demonstrada com base nos seguintes
parâmetros, sendo inabilitadas as que apresentarem resultado menor ou igual 1,45 (um vírgula quarenta e cinco),
em qualquer dos índices abaixo (Obs.: A licitante deverá apresentar documento constando os cálculos dos índices
contábeis relacionados abaixo, devendo este documento ser assinado pelo sócio e profissional contábil
responsável da empresa):
I - Índice de Liquidez Geral (LG), onde:
LG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

II - Índice de Liquidez Corrente (LC), onde:
LC =

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

III - Índice de Endividamento Geral (IEG), menor ou igual a 0,70 (zero vírgula setenta) onde
IEG =

I.

II.

III.

IV.

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor judicial competente
da sede do licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, da data abertura da Sessão
Pública, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;
A licitante fica obrigada a comprovar, na data de apresentação das propostas, por intermédio de seu
Balanço Patrimonial, que possui Capital ou Patrimônio Líquido Mínimo no valor de R$ 46.178,06
(quarenta e seis mil, cento e setenta e oito reais e seis centavos) que corresponde a aproximadamente
10% (dez por cento) do Valor Global proposto para o objeto licitado, devendo esta comprovação constar
do Envelope nº 1, sob pena de inabilitação;
A licitante considerada microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do
artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2002, e que pretender se beneficiar nesta
licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverá apresentar dentro do
envelope nº. 01, uma Declaração de enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno
porte (EPP), conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital junto com a declaração do
contador de enquadramento;
As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de
pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem poderão participar
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste
regime.`
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12.5 DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO
1. A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia à Administração quanto
ao fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas as obrigações direta ou indiretamente
vinculadas ao Contrato e ela adjudicado.
2. A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução de garantia de execução do contrato, a importância
correspondente de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato. Em se tratando de dinheiro, esta
deverá ser depositada no banco e conta informada pelo Tesoureiro Municipal, devendo o comprovante
ser protocolado no Município, até o dia da assinatura do Contrato.
3. As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fiança deverão ser registradas no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos, às expensas da proponente vencedora, bem como deverão ter a assinatura do
representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser protocolado no
Município, até o dia da assinatura do Contrato.
4. As garantias sob a forma de Título da Dívida Pública serão aceitas, desde que tenham sido emitidas sob
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos (Artigo 56, § 1º, I da Lei 8.666/93).
5. A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o valor de sua proposta
esteja enquadrado no disposto no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 8666/93 com a nova redação da Lei
9.648, de 27/05/98.
6. O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente atualizados até a expedição
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços.
7. A caução de garantia de execução do Contrato será restituída mediante requerimento da proponente
vencedora, após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços.
8. Em caso de rescisão do Contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvido o valor da CAUÇÃO
DO CONTRATO, a menos que a rescisão ou paralisação decorra por culpa da Administração, nos termos
da legislação vigente.
9. Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renúncia aos benefícios referidos nos artigos
366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
10. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Serviços, respeitado os limites previstos na Lei
8.666/93, a proponente vencedora deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual.
11. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela Administração, deverá a Proponente
vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa
escolhida, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a Administração os créditos da
proponente vencedora, enquanto não efetivada tal garantia, o valor a ela correspondente.
12. A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela Contratada a partir da emissão da ordem
de serviço até no máximo quando da liberação do pagamento da primeira medição, sob pena do não
recebimento do valor dos serviços realizados e ter o contrato rescindido.
13 OUTRAS CONSIDERAÇÕES
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a) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no presente certame
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurada à licitante considerada
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação.
c) A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
d) Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.
e) A empresa participante poderá ser representada na sessão de licitação por quaisquer de seus sócios,
munidos do ato constitutivo da empresa, estatuto, contrato social ou de seus termos aditivos vigentes,
ou, ainda, do documento de eleição de seus administradores, todos devidamente registrados na Junta
Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso.
f) A empresa licitante poderá ser representada, ainda, por procurador devidamente habilitado, o qual
deverá apresentar o instrumento de procuração com assinatura reconhecida em cartório, atribuindo-lhe
plenos e irrevogáveis poderes para todas e quaisquer deliberações atinentes à presente licitação.
g) No caso previsto no subitem m será necessária a apresentação concomitante do original da cédula de
identidade, ou carteira expedida por órgão ou conselho de classe que tenha força de documento de
identificação (OAB, CREA, etc.), ou Carteira de Trabalho e Previdência Social.
h) A não apresentação dos documentos previstos nos subitens “m”, ou a incorreção dos mesmos, bem como
na falta dos poderes referidos no subitem 10.1 especificamente, não inabilitará a licitante, mas impedirá
o representante de se manifestar e responder pela mesma durante a sessão de licitação.
i) Os documentos necessários à habilitação, com exceção dos documentos de identificação citados no
subitem “o”, poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório
competente ou por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação
dos respectivos originais, para o devido confronto, ou ainda por publicação em órgão da Imprensa Oficial.
j) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, deverão estar em nome da
licitante e, preferencialmente com o nº. do CNPJ e endereço da matriz, se a licitante for a matriz e da filial
se a licitante for a filial. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
k) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
l) Os Atestados de Capacidade Técnica poderão ser apresentados em nome e com o CNPJ da matriz e/ou da
(s) filial (ais), da licitante.
m) A Comissão Permanente de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da cópia, inclusive da
autenticada por cartório, solicitará para confronto os seus respectivos originais, não podendo a licitante
se recusar a exibi-los sob pena de inabilitação.
XIII - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NÚMERO 2)
A Proposta de Preços será apresentada em envelope lacrado, datilografado ou digitado em linguagem clara,
concisa e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, atendendo às condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, contendo os elementos a seguir relacionados:
a) Carta Proposta, Anexo II, assinada pelo sócio-gerente, diretor da empresa ou pessoa devidamente
qualificada e autorizada, identificando os serviços a que o licitante está concorrendo, o Prazo de Execução
dos Serviços, o Preço Global Estimado dos serviços em moeda corrente do País, esclarecendo que os
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b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

preços se referem ao mês da licitação, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de entrega
estabelecida no Edital;
Planilha contendo o Orçamento Detalhado, conforme modelo do Anexo III, que deu origem à proposta
discriminando todos os itens que constituem despesas diretas e indiretas, bem como a bonificação, totais
por totais, item por item e total geral estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a
homogeneidade das propostas, para efeito de classificação na fase de julgamento, que não poderão ser
alterados na planilha, sob pena de inabilitação e desclassificação do licitante;
Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento dos envelopes de
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, e a indicação do prazo de execução dos serviços, que será de 15
(quinze) dias, contados a partir do 5º (quinto) dia subseqüente à assinatura do contrato;
O preço total ofertado na Proposta será o resultante da respectiva Planilha Orçamentária- Anexo III, a
qual deverá ser totalmente preenchida, devendo conter todos os preços unitários para todos os serviços
nela constantes e o Benefício e Despesas Indiretas (B.D.I.).
O B.D.I. Corresponderá a uma taxa em porcentagem sobre o custo básico dos serviços licitados, devendo
contemplar todas as despesas indiretas, assim como o lucro da empresa.
A proposta deverá conter ainda:
ICronograma de Desembolso Máximo Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro).
II Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) .
No orçamento em planilha de quantitativos, unidades, preços unitários, parciais e totais da obra, do
subitem “b” deste item 13, deverá constar obrigatoriamente a assinatura do técnico detentor dos
atestados referido na alínea “c”, do item 12.3 deste edital, precedida do nome da empresa a que
interessarem, a menção explícita de seu título e o número de sua carteira profissional expedida pelo
CREA/CAU.
Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços correntes de mercado, sem
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária.

XIV - ABERTURA DAS PROPOSTAS
14.1 - Sessões Públicas para Abertura dos Envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta de Preços:
14.1.1 - Os envelopes dos licitantes serão abertos em sessões públicas a iniciar, imediatamente após o término
do prazo de entrega dos mesmos, no local e hora constante do Aviso de Licitação, com a participação dos
membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes dos licitantes, estes, devidamente
credenciados.
14.2 - Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um único
participará de cada sessão, assinando os documentos pertinentes. Nestas sessões as empresas licitantes deverão
ser representadas pelo Sócio-Gerente, Diretor devidamente constituído ou Credenciados, estes, munidos das
respectivas credenciais.
14.3 - Na sessão serão abertos os envelopes contendo a Documentação relativa à habilitação dos licitantes, cujos
documentos serão rubricados pela Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes à sessão.
14.4 - A Documentação será apreciada pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com as
exigências deste Edital e seus Anexos, visando a habilitação das empresas licitantes.
14.5 - Após iniciada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
14.6 - Após o recebimento dos dois envelopes lacrados, a Comissão Permanente de Licitação procederá a
abertura dos envelopes de número 01- Documentação de Habilitação, rubricando os documentos contidos no seu
interior e passando para que os representantes dos licitantes rubriquem, tomem conhecimento e produzam as
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observações que considerarem importantes para constar na Ata Circunstanciada que será lavrada pelo Secretário
da Comissão e assinada por todos os representantes legais dos licitantes e membros da Comissão Permanente de
Licitação.
14.7 - Havendo condições materiais de exame da totalidade da Documentação de Habilitação na sessão, a
Comissão Permanente de Licitação poderá comunicar o resultado da Habilitação na mesma sessão, devolvendo os
envelopes de número 02 (dois) ou B - Proposta de Preços, lacrados àqueles licitantes porventura inabilitados,
dando prosseguimento à sessão abrindo os envelopes de número 02 (dois) - Proposta de Preços daqueles
habilitados, desde que não tenha havido interposição de recurso e que haja desistência expressa em não fazê-lo,
por todos aqueles licitantes inabilitados, constando na respectiva ata da sessão.
14.8 - Não sendo possível a abertura do Envelope número 2 (dois) ou B na mesma sessão, numa segunda sessão,
cuja data será marcada pela Comissão Permanente de Licitação, e após divulgado o resultado da habilitação, os
envelopes fechados contendo as Propostas de Preços serão devolvidos aos licitantes não habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, por escrito através de
correspondência ou na ata da reunião, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos os
envelopes número 2 (dois) - Proposta de Preços, sendo lavrada Ata Circunstanciada, assinada pelos
representantes legais dos licitantes e pela Comissão Permanente de Licitação, que marcará data para divulgação
do resultado final.
XV - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
15.1 - As propostas que atenderem em sua essência aos resultados do Edital serão verificadas quanto a eventuais
erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da forma seguinte:
a) Erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será corrigido devidamente,
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total, de forma adequada a bater
com o valor global que será mantido;
b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o
preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto, de forma adequada a bater com o valor global
que será mantido;
c) Erro de adição: será retificado conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma, de forma
adequada a bater com o valor global que será mantido;
d) O valor total da proposta será ajustado pela Prefeitura Municipal de Mirante em conformidade aos
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor da Proposta de Preços
do licitante. Caso este não aceite as correções procedidas, sua proposta será rejeitada;
e) Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Prefeitura Municipal de Mirante,
necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões,
emendas ou rasuras, sob pena de serem inabilitadas e desclassificadas;
f) Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis e aquelas que
não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
g) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;
h) Não se admitirá proposta que apresente preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que este ato convocatório não estabeleça limites mínimos;
i) É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, suspendendo
os trabalhos pelo período que entender necessário, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta;
j) A Comissão Permanente de Licitação, após os ajustes e correções que se fizerem necessários nas
Propostas de Preços dos licitantes, procederá à classificação em ordem crescente dos preços propostos e
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aceitáveis (do menor preço para o maior preço), julgando a vencedora a de MENOR PREÇO GLOBAL,
resultante do somatório do produto das quantidades fornecidas pelos respectivos preços unitários
ofertados.
15.2 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo segundo do
artigo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente,
por SORTEIO, na mesma Sessão.
15.3 - Será desclassificada a proposta:
a) Que não atender às exigências deste Edital;
b) Cujo preço for considerado manifestamente inexeqüível, entendendo-se como tal a que tiver valor
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
IMédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor
orçado pela administração;
II - Valor superior ao valor orçado pela Prefeitura Municipal de Mirante;
III - Contiverem preço unitário superior ao preço unitário correspondente estabelecido pela
Prefeitura Municipal de Mirante.
c) Apresentar custo baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento de redução sobre a de
menor valor;
d) Apresentar proposta alternativa.
15.4 - As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e seus anexos, bem como as que apresentarem
preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, incompatíveis com os preços de mercado, serão
desclassificadas.
XVI - NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, RECURSOS E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO
16.1 - Os resultados de cada fase da licitação, o vencedor e o valor da proposta vencedora serão publicados no
Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Mirante e no Diário Oficial da do Município, para que se produza os
efeitos da Lei quanto à publicidade dos atos administrativos concernentes a esta licitação.
16.2 - Dos atos praticados no processo licitatório pela Comissão Permanente de Licitação, cabem os recursos
previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
16.3 - O resultado da licitação só se verificará após homologação pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Mirante.
16.4 - A Prefeitura Municipal de Mirante, adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua
essência aos requisitos do presente Edital e seus Anexos, pelo Menor Preço Global, nas condições ali estipuladas.
16.5 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo previsto neste Edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se às demais penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
16.6 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos previstos
pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
16.7 - A Prefeitura Municipal de Mirante se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar todas
as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-la por ilegalidade, sem que aos
licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento.
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16.8 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do Município
(www.mirante.ba.io.org.br), passando a valer para todos os efeitos à partir da data da publicação.
XVII - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS
17.1 - Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição que será mensal estabelecido no
Cronograma Físico-Financeiro Anexo V, incluindo-se na medição os serviços executados ou quaisquer tarefas
mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários constante da Proposta de Preços aprovada.
17.2 - A Prefeitura Municipal de Mirante pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os preços
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e atualização financeira e a
ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse público, este deverá ser
respaldado na sua integralidade por carta de fiança bancária.
17.3 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição
dos serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento que
deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, pela Prefeitura Municipal de Mirante.
17.4 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações
- Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
17.5 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, serão devidos além da atualização monetária estipulada
no item anterior, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” sobre o valor do
documento de cobrança pelo número de dias de atraso, com acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sobre o
montante do pagamento em atraso, esta aplicada uma só vez em cada ocorrência.
17.6 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos descontos de 1% (um por cento)
ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança, pelo número de dias de
antecipação.
17.7 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências deste Edital e seus
Anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Após a publicação
do extrato do contrato no Diário Oficial da União, ou Estado ou Município, com base nesse Cronograma de
licitação será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente na
ocasião, devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, e suas
eventuais prorrogações devidamente justificadas e aprovadas.
17.9 - O prazo para a execução dos serviços será de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do dia subseqüente à
assinatura do contrato.
17.10 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na legislação vigente.
17.11 - As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos:
Dotação orçamentária:
UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15.452.7.1.014 - Const./Reforma/Ampliação de Praças/Jardins/Pontos de Ônibus/Ruas
4.122.7.2.033 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
4.122.33.2.034 - Manutenção de Praças/Ruas/Jardins/Feiras/Cemitérios
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4.4.90.51.00 – 24 - Obras e Instalações
4.4.90.39.00 – 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
XVIII - DOS ANEXOS
Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Anexo I - Minuta do Contrato;
Anexo II - Carta Proposta;
Anexo III - Planilha Orçamentária;
Anexo IV – Cronograma Físico - financeiro
Anexo V -Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VI - Credencial (Procuração);
Anexo VII - Declaração do Menor;
Anexo VIII – Modelo Declaração de Inexistência de Impedimento.
Anexo IX- Declaração de Visita
Anexo X- Memorial Descritivo

XIX - DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e de seus Anexos, decorrem as obrigações,
direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação.
19.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os seus termos, cláusulas e
condições deste Edital e de seus Anexos, ressalvadas as garantias contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
ulteriores alterações.
19.3 - Os casos e as hipóteses de subcontratação, de cessão e transferência e de rescisão do contrato decorrentes
desta licitação reger-se-ão pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações e só poderão
ocorrer com anuência da Prefeitura Municipal de Mirante.
19.4 - Aos licitantes poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente previstas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações.
19.5 - O contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
19.6 - A planilha fornecida deverá ser preenchida em todos os seus itens, respeitadas as quantidades fornecidas,
sob pena de inabilitação e desclassificação do processo licitatório.
19.7 - Caso ocorram serviços não previstos na Planilha Orçamentária, o contratado deverá apresentar através de
o preço unitário, preço para os respectivos serviços, para aprovação e homologação da Prefeitura Municipal
Mirante, antes da sua execução, que deverá ser fruto de aditivo contratual, conforme preconiza a Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações.
19.8 - Condições para recebimento dos serviços:
19. 8.1 - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 e 74
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
19.9 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente (08:00h
às 12:00h e das 14:00 às 17:00h), junto ao junto ao Departamento de Licitação e Contratos, localizado na Sede
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da Prefeitura Municipal de Mirante. Não serão aceitos pedidos encaminhados por fac-símile, e-mail ou
qualquer outro meio eletrônico.
XX - FORO
20.1 - As partes elegem o Foro da Contratante - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Processo Licitatório.

Mirante - Bahia, 10 de Novembro de 2021
Alex Vieira Lima
Presidente da Comissão de Licitação

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SLVVXLKDULNE6IEZSOL20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mirante

Quarta-feira
10 de Novembro de 2021
17 - Ano - Nº 3163

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE MIRANTE PREFEITURA - E A
EMPRESA ...........................................................
O MUNICÍPIO DE MIRANTE – Estado da Bahia, estabelecida à Avenida Manoel Messias de Lima, nº. 49 – B. Monte
Alegre, CEP: 45.255-000, Mirante – BA, inscrita no CNPJ sob n.º 16.416.521/0001-64, neste ato representado pelo
Ilm.º Wagner Ramos Lima, Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
........................................................, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº
........................................, com endereço comercial ................................................................................, Bahia,
representado neste ato por pelo o Sr. ................................................................................, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº .............................., emitido pelo SSP/.......,
inscrito no CPF sob o n° .........................., com endereço na ....................................................................., aqui
denominada CONTRATADA, com base no Edital Tomada de Preço nº 003/2021, e disposições da Lei Federal
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente é a contratação de empresa para pavimentação de vias urbanas no Município de MiranteBA, conforme Edital Tomada de Preço n.º 003/2021.
§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº
8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha Orçamentária
de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preço n.º 003/2021, que o
integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas ulteriores alterações;
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ ..........................
(..................................................................), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente executadas
pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto do Edital Tomada
de Preço n.º 003/2021.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos
de medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas.
3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da obra
junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia:
Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal (is) e/ou fatura(s):
I)
II)

Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;
Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;
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III)
IV)
V)

Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos Federais e
INSS;
Prova de regularidade junto ao FGTS;
Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.

3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações
- Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
3.4 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, serão devidos ao CONTRATADO, além da atualização
monetária estipulada no item anterior (item 3.5), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro
rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança pelo número de dias de atraso;
3.5 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à
CONTRATANTE desconto de 01% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação;
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo deste contrato é de __ (__) mês, contados da assinatura do contrato;
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preço n.º 003/2021, com base no inciso I,
alínea “b” do art. 23, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
5.2 - As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos:
UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15.452.7.1.014 - Const./Reforma/Ampliação de Praças/Jardins/Pontos de Ônibus/Ruas
4.122.7.2.033 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
4.122.33.2.034 - Manutenção de Praças/Ruas/Jardins/Feiras/Cemitérios
4.4.90.51.00 – 24 - Obras e Instalações
4.4.90.39.00 – 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes
legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão contratual,
cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, servir de elo
constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição do gestor contratual,
a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três)
dias corridos;
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas,
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previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a
qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto
deste Contrato, diretamente , por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste Contrato,
bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários
à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados os serviços,
objeto deste contrato;
6.3 - DAS MULTAS
6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo 1º do
artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes multas:
7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até
30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de
Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima
de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de
Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial da
obrigação não cumprida;
6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à
CONTRATADA logo após sua imposição;
6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e,
conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas
e/ou danos que do seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;
6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
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6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel observância a
este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, a ser assinado pelas partes, após
15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao CONTRATANTE da conclusão do citado objeto
contratual;
6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas aplicáveis,
o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de Impugnação”, hipótese em
deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima mencionado, dentro do prazo que lhe for
fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a comunicação da conclusão;
6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a CONTRATANTE poderá
ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas neste instrumento e na Lei
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;
6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se, na
ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao prazo máximo
de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo terceiro da Lei Federa
nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”;
6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de Débito - CND
especifica deste Contrato, emitido pela Receita Federal, do comprovante de regularidade junto ao FGTS - Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem administrativa a
solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder da CONTRATANTE;
6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança das
obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato;
6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo de
Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas ou procedidas
dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao CONTRATANTE, pelo
CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos prazos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial ou
extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão das obras, nos prazos estipulados;
7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;
7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia
autorização por escrito da CONTRATANTE;
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7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da CONTRATANTE,
bem como dos seus superiores;
7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras , anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA,
assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo, necessárias de forma a
permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração;
7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execução do contrato;
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as
conseqüências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções
previstas na citada Lei.
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de
7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE ;
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
1.
2.
3.

Devolução da garantia;
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais
colocados na obra;
Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor;
CLÁUSULA OITAVA - DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO
8.1- A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia à Administração quanto ao
fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao
Contrato e ela adjudicado.
8.2- A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução de garantia de execução do contrato, a importância
correspondente de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato. Em se tratando de dinheiro, esta deverá ser
depositada no banco e conta informada pelo Tesoureiro Municipal, devendo o comprovante ser protocolado no
Município, até o dia da assinatura do Contrato.
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8.3 -As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fiança deverão ser registradas no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos, às expensas da proponente vencedora, bem como deverão ter a assinatura do
representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser protocolado no Município,
até o dia da assinatura do Contrato.
8.4 - As garantias sob a forma de Título da Dívida Pública serão aceitas, desde que tenham sido emitidas sob
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos (Artigo 56, § 1º, I da Lei 8.666/93).
8.5 - A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o valor de sua proposta esteja
enquadrado no disposto no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 8666/93 com a nova redação da Lei 9.648, de
27/05/98.
8.6 - O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente atualizados até a expedição do
Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços.
8.7 - A caução de garantia de execução do Contrato será restituída mediante requerimento da proponente
vencedora, após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços.
8.8 - Em caso de rescisão do Contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvido o valor da CAUÇÃO DO
CONTRATO, a menos que a rescisão ou paralisação decorra por culpa da Administração, nos termos da
legislação vigente.
8.9
-Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renúncia aos benefícios referidos nos artigos 366, 827,
835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
8.10 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Serviços, respeitado os limites previstos na
Lei 8.666/93, a proponente vencedora deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual.
8.11 - Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela Administração, deverá a Proponente
vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de
forma a abranger o período de prorrogação, retendo a Administração os créditos da proponente vencedora,
enquanto não efetivada tal garantia, o valor a ela correspondente.
8.12 - A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela Contratada a partir da emissão da
ordem de serviço até no máximo quando da liberação do pagamento da primeira medição, sob pena do não
recebimento do valor dos serviços realizados e ter o contrato rescindido.
CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE;
9.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por
ela;
9.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
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9.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA;
9.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES;
X - CLÁUSULA NONA - FORO
10.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Poções, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
10.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (dois) vias de igual teor e
forma na presença de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Mirante/Bahia, .......... de .............................. de 2021
_______________________________
Wagner Ramos Lima
Prefeitura Municipal de Mirante

_________________________________
Empresa Contratada

Testemunhas:
__________________________________ _____________________________________
CPF:
CPF:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SLVVXLKDULNE6IEZSOL20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
10 de Novembro de 2021
24 - Ano - Nº 3163

Mirante

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021.
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021.
Objeto: contratação de empresa para pavimentação de vias urbanas no Município de Mirante- BA, conforme
especificações constantes na Planilha Orçamentária.
Prezados Senhores, segue abaixo os preços conforme solicitações solicitadas:
Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos executar, sob
nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços, pelo valor global, conforme descrição
abaixo:
Valor Lote : R$....................(.......................................................................................................).

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta.
Declaramos que:
- aceitamos as condições estipuladas na planilha anexo VIII deste Edital;
- ter pleno conhecimento de todos os termos e condições do Edital da presente licitação e aceita, sem ressalvas,
as condições nele previstas
- serão prestados os serviços, de acordo com as especificações constantes no edital;
- que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais não figuram
empregados da Prefeitura Municipal de Mirante e que os mesmos estão aptos a participar desta licitação.
________________________, ______ de _______________________de 2021

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
TELFAX
E-MAIL
Obs.: Esta Proposta Financeira deverá estar no envelope B (Proposta de Preços) exigidos nesta licitação.
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ANEXO III
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI
20,37%
Nível

Item

LOTE

Fonte

Código

0

Descrição

Unid

Quant

Custo
Unitário
(R$)

BDI
(%)

Preço
Unitári
o (R$)

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Preço
Total
(R$)
461.780,63

Meta

1.

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

-

BDI 1

-

461.780,63

Nível 2

1.1.

-

BDI 1

-

12.841,52

Serviço

1.1.1.

SINAPI

74205/1

BDI 1

1,32

682,95

Serviço

1.1.2.

SINAPI

100576

BDI 1

2,35

12.158,57

Nível 2

1.2.

BDI 1

-

280.521,00

Serviço

1.2.1.

BDI 1

81,33

280.521,00

Nível 2

1.3.

BDI 1

-

168.418,11

Serviço

1.3.1.

SINAPI

94273

BDI 1

49,17

56.926,57

Serviço

1.3.2.

SINAPI

94990

BDI 1

886,53

107.279,00

Serviço

1.3.3.

SINAPI

94990

BDI 1

886,53

2.810,30

Serviço

1.3.4.

ORSE

09758

BDI 1

58,61

37,51

Serviço

1.3.5.

COMPO
SIÇÃO

01

BDI 1

287,83

863,49

Serviço

1.3.6.

COMPO
SIÇÃO

02

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MECANICA DE
MATERIAL 1A, CATEGORIA,
PROVENIENTE DE CORTE DE
m³
SUBLEITO (C/ TRATOR
ESTEIRAS 160HP)
REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
m²
SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO
PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO SOBRE
COLCHÃO DE AREIA
m²
REJUNTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3
URBANIZAÇÃO
ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
m
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA)
EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
m³
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
m³
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
(RAMPA)
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU
ALERTA, DE CONCRETO NA
COR NATURAL P/ DEFICIENTE
VISUAL, DIMENSÕES 25X25CM,
m²
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADO AC-II
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO
VERTICAL, TIPO ORCTOGONAL
L=25CM CHAPA DE AÇO 16 COM
PINTURA REFLETIVA, PADRÃO
Unida
DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE
de
MADEIRA ALTURA VISÍVEL DE
2,5 M, CHUMBADA EM BASE DE
CONCRETO (40X40X55)CM
PLACA ESMALTADA PARA
Unida
IDENTIFICAÇÃO DE RUA,
de
DIMNESÕES 45X25CM

BDI 1

83,54

501,24

SINAPI

101169

517,39

5.173,86

1,10

1,95

-

3.449,17

67,57

-

1.157,75

121,01

3,17

0,64

3,00

6,00

40,85

736,50

736,50

48,69

239,12

69,40
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ANEXO IV
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Cronograma
Parcela
Acumulado

%
R$
%
R$

Mês 01

Mês 02

Mês 03

Mês 04

Mês 05

23,56%
108.794,36
23,56%
108.794,36

19,61%
90.562,22
43,17%
199.356,58

12,46%
57.523,47
55,63%
256.880,04

27,65%
127.684,85
83,28%
384.564,89

16,72%
77.215,74
100,00%
461.780,63
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
003/2021

Para fins do disposto no Edital Do TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021, declaro, sob as penas da lei, que a empresa
_______________________________, inscrita no CNPJ no __________________________, cumpre os requisitos
legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei
Complementar no 123, de 14.12.2002, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2002.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2002, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora
do certame.
Mirante-Ba., .....de ................................ de 2021.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021
MODELO DE CREDENCIAL

Credencio o Senhor(a) ..................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu
mandatário, para representar esta empresa, podendo praticar todos os atos necessários relativos ao
procedimento licitatório, concernente a Tomada de Preço, na forma do Edital de nº 003/2021.
Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condições previstas no Edital.

______________________________, _____de __________________ de 2021.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
Obs.: Esta declaração ou (procuração pública) deverá ser entregue ao presidente da Comissão no ato do
credenciamento no caso de representante após a abertura da Sessão, antes e separadamente dos envelopes
(Habilitação e Proposta de Preço) exigidos nesta licitação.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇO Nº

Número
003/2021

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ( x ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.
Mirante, _____de __________________ de 2021.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
Obs.: Esta declaração deverá ser inclusa no envelope A (Habilitação) exigidos nesta licitação
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TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021
ANEXO VIII

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO
Eu, ............................................................, representante da empresa ............................................................., CNPJ:
............................................, interessado em participar no Processo Licitatório, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021,
da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRANTE, DECLARO, sob as penas da Lei, que inexiste impedimento legal
contra esta empresa que impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública.

Mirante-Ba, ........de ................................ de 20210.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

Obs.: Esta declaração deverá ser inclusa no envelope A (Habilitação) exigido nesta licitação
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE VISITA
Declaro para os devidos fins de cumprimento do disposto no EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, para
contratação de empresa para pavimentação de vias urbanas no Município de Mirante- BA, conforme
especificações constantes na Planilha Orçamentária, que a empresa _______________________, através do
Engº/Arqº_________________________, CREA/XX nº _________________________, tomou conhecimento das
condições atuais do local onde será executada a obra em epígrafe.

_________, ........de ................................ de 2021

____________________________________________________________
Responsável pela empresa

OBS. Esta declaração deverá ser inclusa no envelope A (Habilitação) exigido nesta licitação
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
ANEXO X
COMPOSIÇÃO DO BDI
OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MIRANTE - BA
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONERAÇÃO
Não

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

Itens

Siglas

% Adotado

Situação

1º Quartil

Médio

3º Quartil

Administração Central

AC

4,01%

-

3,80%

4,01%

4,67%

Seguro e Garantia

SG

0,40%

-

0,32%

0,40%

0,74%

Risco

R

0,52%

-

0,50%

0,56%

0,97%

Despesas Financeiras

DF

1,09%

-

1,02%

1,11%

1,21%

L

6,50%

-

6,64%

7,30%

8,69%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)

CP

3,65%

-

3,65%

3,65%

3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

ISS

2,50%

-

0,00%

2,50%

5,00%

CPRB

0,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

BDI PAD

20,37%

OK

19,60%

20,97%

24,23%

Lucro

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD =

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias,
Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
ANEXO XI

MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPIPEDOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MIRANTE
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INTRODUÇÃO
O projeto visa à pavimentação em paralelepípedo da Avenida Espírito Santo e Ruas Elvira
Epifania I e Elvira Epifania II, como mostram em plantas anexas, juntamente com a drenagem de águas
pluviais que escoam na superfície, estabelecendo uma correta declividade do terreno a ser drenado
fazendo-se do centro para as bordas da rua, permitindo o uso das sarjetas como sistema de condução
das águas pluviais, diminuindo a ação erosiva das águas sobre o pavimento e, também a sinalização
viária.
A execução de uma pavimentação visa melhorar a qualidade de vida e saúde da população
beneficiada, visto que nas condições atuais todos sofrem em virtude da poeira existente nos períodos
de estiagem, bem como com as águas sem escoamento nos períodos de chuva; tudo isso,
sistematicamente, vem provocando aumento na incidência de doenças endêmicas e parasitose,
provocando o crescimento dos índices de mortalidade infantil.
Além do mais, estaremos elevando o índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com uma obra de
grande alcance social e urbanístico para toda a população beneficiada.
O lançamento da drenagem, e a localização do final foram analisados no local, sendo que as
interferências não localizadas deverão ser resolvidas em campo.
De acordo com os cálculos apresentados, a capacidade de escoamento da via é maior que a
vazão a escoar, suprindo perfeitamente sua drenagem. Sendo assim, a drenagem superficial atende
perfeitamente ao escoamento das aguas pluviais, sem causar danos à pavimentação.

Concepção do Sistema:
As sarjetas são canais em geral, de seção transversal triangular, situados nas laterais das ruas,
entre o leito viário e os passeios para pedestres, são destinadas a coletar as águas de escoamento
superficial e transportá-las até os locais destinados para coleta das mesmas. Em vias públicas com
pavimentação a paralelepípedo é frequente a utilização de sarjetas confeccionadas com o mesmo
material.
No dimensionamento das sarjetas deve-se considerar uma certa margem de segurança na sua
capacidade, tendo em vista problemas funcionais que tanto podem reduzir seu poder de escoamento
como provocar danos materiais com velocidades excessivas.
Em caso de revestimento de concreto este deverá ter espessura mínima de 0,08 m. e resistência
Fck = 11 Mpa para 28 dias. Quando do revestimento em pedra, esta deverá ser rejuntada com
argamassa de cimento-areia no traço 1:4. Adotamos as sarjetas em paralelepípedo, junto ao meio-fio.
Quanto ao processo construtivo e demais especificações, devem ser obedecidas às normas
técnicas adequadas.

PAVIMENTAÇÃO
Somente equipamentos leves poderão prescindir de recursos mecânicos para manuseio; evitar-seá arrastar, rolar ou deslizar peças sobre o terreno ou sobre dispositivos não apropriados para tais
operações.
Locação, Nivelamento e Acompanhamento topográfico
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A locação e nivelamento da obra deverá ser implantada de forma tal que não possa ser modificada
sua posição original tomando-se para tanto gabaritos fixos e RN’S definidos, indeslocáveis até o final
da obra.
Os serviços serão executados por pessoal especializado, com equipamento topográfico.
A locação será feita pelo eixo, com a distância máxima entre as estacas de 20m.
Pelo fato de não haver terraplanagem com espessura superior a 20cm (vinte centímetros), não se
faz necessário a presença de curvas de nível no projeto.
Pavimentação em Paralelepípedos:

No sistema projetado procurou-se aproveitar ao máximo a topografia do greide existente visando a
otimização da terraplenagem. Adotando-se uma declividade transversal da via igual a 3% e meio fio
com altura de 15 cm, para otimizar o escoamento superficial das contribuições pluviais mantendo a via
seca.
A área que compõe este sistema foi delimitada com base na topografia levantada, assim como no
arranjo geométrico das vias (disposição em planta, declividades, larguras das ruas, abaulamento das
seções transversais e extensões) e a utilização atual e futura das vias.
Será descartado o solo em excesso e aquele desnecessário para a execução do serviço.

Regularização do sub-leito
Após a terraplenagem será necessário relocar e nivelar o eixo e bordos das caixas de ruas e
caminhos, a fim de que seja procedida a sua conformação geométrica, através de pequenos cortes e
complementações.

Compactação do sub-leito
Em seguida ao procedimento anterior, o sub-leito deverá ser escarificado na
profundidade de 20 cm, e trabalhado mecanicamente (umedecido, homogeneizado e por fim
compactado), de tal modo a ser obtida uma superfície estável e de acabamento adequado ao
assentamento do paralelepípedo.
Equipamentos :
Motoniveladora pesada, provida de escarificador
Veículo provido de dispositivo espargidor de água
Rolo compactador de pneus
Assentamentos:
Assentamento de paralelepípedos em trechos retos:
Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que uma junta
coincida com o eixo da pista.
A fileira deverá ser progredida do eixo da pista para o meio-fio, devendo-se terminar junto a este.
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A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo sobre o eixo da
pista. Os demais paralelepípedos serão assentados como os da primeira fileira.
A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que sua junta fique no prolongamento da
junta da primeira fileira; os da quarta, no prolongamento dos da segunda e assim por diante.
Assentamento em junção de trechos:
Quando se tiver que fazer a junção de dois trechos de paralelepípedos, executados
separadamente, de modo tal que suas fileiras não se apresentem perfeitamente paralelas, formando
então um triângulo, deve-se arrancar um certo comprimento de paralelepípedos, escolher os maiores e
assentar os mesmos no trecho onde o espaçamento é maior, sucessivamente, até fechar a brecha.
Deve-se arrumar as fileiras de maneira que se evite a colocação de paralelepípedos com formato
triangular.

Assentamento em alargamentos de ruas e estacionamentos:
Devem ser assentados prolongando-se normalmente as fileiras de paralelepípedos;
Assentamento de paralelos em curvas:
Nas curvas de grande raio, pela escolha dos tamanhos dos paralelepípedos e pela ligeira
modificação da espessura da junta transversal, manter-se-ão as fileiras normais ao eixo da pista.
Em curvas que a grandeza do raio for menor que o expediente indicado no item anterior, não dê
resultado a disposição dos paralelepípedos deverá ser feita como segue:
1ª FASE: Atingido o PC, as fileiras continuam, curvas adentro, mais ao prolongamento do eixo
tangente à curva no PC, até ser alcançado o ponto A, que será fixado em função do ângulo central da
curva.
Pelo ponto B, traça-se a normal BC, ao eixo da pista em curva, marca-se DE =DC e assenta-se a fileira
BE. AS Fileiras vão progredir paralelamente a BE até o ponto G, onde se repetirão as condições de ª
Entre G e J, procede-se como A e F,e assim sucessivamente, até o PT.
2ª FASE: Nos triângulos CBE e INK (deixados vagos), o calçamento será completado,
isto é, fixado a fileira BE, sobre a qual se decide fechar o calçamento, reinicia-se este a partir de BC, de
modo que no fechamento os paralelepípedos tenham a forma trapezoidal.
Assentamento de paralelos em cruzamentos:
1º - No paralelogramo formado pelos prolongamentos dos alinhamentos dos bordos das duas
pistas que se cruzam, as fileiras mestras devem ser colocadas com forma de V, cujos vértices se
encontram no centro desse paralelogramo e cujos lados são: um, paralelo à diagonal maior; o outro,
paralelo à perpendicular traçada do centro sobre esse diagonal.
2ª - Quando as quinas dos cruzamentos forem quebrados ou arredondadas, na figura triangular
formado na pista, as fileiras devem ser também assentadas em V, sendo que o V maior, formado pelas
duas primeiras fileiras, terá seu vértice coincidindo com a interseção dos alinhamentos que formam a
quina.
Assentamento de paralelos em entroncamentos:
Na pista principal, calçamento deverá continuar sem modificações no seu arranjo; na secundária,
assentamento seguira da mesma forma, até encontrar o alinhamento do bordo da pista principal.
Execução:
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– Na primeira operação, espalha-se um colchão de areia que servirá de acompanhamento para
os paralelos, cuja espessura deverá se tal que, somada à altura do paralelo, resulte em no máximo
0,20m.
– Os paralelos serão assentados normalmente ao eixo da pista, obedecendo às declividades do
projeto, e as disposições especiais (geométricas).
– Quando a declividade longitudinal do arruamento for pronunciada, a fim de assegurar
amarração dos paralelos, ou evitar seu rolamento com o tráfego, serão executadas pré-cintas em
alvenaria de pedra, transversalmente ao eixo longitudinal, nas dimensões de 0,40m x 0,60m de
profundidade, eqüidistantes de 25,0m.
A face superior da pré deverá coincidir com a superfície de rolamento do pavimento acabado.
– Ao fim de cada jornada diária de trabalho se caracterizará pelo cimentado do trecho de
paralelos assentados, conforme seguintes operações:
* umedecido a área trabalhada;
* rolagem da mesma área com rolo compactador
* correção das irregularidades pronunciadas;
* por fim, novamente umedecido, deverá ser imediatamente rejuntado com argamassa
cimento e areia, traço 1:4.
Materiais:
- Paralelepípedo
É peça granito ou outra rocha, com forma de paralelepípedo retangular, sendo desejável as
dimensões: 20 cm (comprimento) x 12cm (largura) x 10cm (altura). Com estas dimensões, serão
necessárias 41 pedras por metro quadrado de pavimento.
*As rochas das quais serão extraídos deverão ser de grã média ou fina, homogêneas, sem
fendilhamentos e sem alterações, e apresentarem boa dureza e tenacidade.
*As peças deverão se aproximar da forma prevista (dimensões), com faces planas, sem
saliências e reentrâncias acentuadas, principalmente a face que irá constituir a superfície de rolamento.
- Areias
Podem ser de rio ou de cava. Devem ser constituídas de partículas limpas, duras e
duráveis, de preferência silicosas, isentas de torrões de argila ou materiais vegetais. (raízes,etc.).
Adotar-se-á camada de 10 cm de espessura.
- Cimento
Recomenda-se o uso de cimento resistente a sulfatos, dos tipos II e V da C- 150 da ASTM e
que atendam às especificações EB-1, EB-2 e EB-208.
Imediatamente após o recebimento do cimento no canteiro, o mesmo deverá ser armazenado em
depósitos secos à prova de umidade e dotado de dispositivos para a absorção de umidade.
O cimento deverá ser recebido, armazenado e usado na ordem cronológica de seu recebimento,
não devendo ser misturado num mesmo traço do concreto, partidas de diferentes fabricantes.
As pilhas de sacos deverão ter no máximo 10 unidades salvo se o tempo de armazenamento for
no máximo 15 dias, caso em que poderá atingir 15 sacos.
As pilhas de sacos deverão ser afastadas das adjacentes e das paredes do depósito de no mínimo
30 cm.
O cimento que contiver torrões será considerado hidratado e só poderá ser usado em serviços que
não exigem resistência cilíndrica de mais de 120 kg/cm2, sob autorização expressa da fiscalização, uso
este que deverá ser precedido de peneiramento em peneira de malha de 2,4 mm.
A temperatura máxima do cimento quando da utilização, não deverá ser maior que 50°C.
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Controles da pavimentação:
As juntas longitudinais e transversais dos paralelos não deverão exceder a 1,5cm:
Através de sondagem em pontos diversos do pavimento, sua espessura (colchão de areia
acrescido da altura do paralelo), não deverá diferir de + 5% da espessura do projeto;
A superfície do pavimento não deverá apresentar, sob régua de 3,0m de comprimento, sendo ela
disposta em qualquer direção depressão ou elevação superior a 2,0cm.

Meio-fio de concreto
O meio-fio será de concreto pré-fabricado, nas dimensões de 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura)
Deverá ser aberta uma vala para assentamento de meio-fio, ao longo da borda do sub-leito
preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto.
O Fundo da Vala deverá ser regularizado e em seguida apiloado.
Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, será colocado material de primeira categoria
(areia), que será adensada até chegar o nível desejado.
As guias serão assentadas com a fase que não apresente falhas nem depressões, para cima de
tal forma que assuma o alinhamento e o nível do projeto.
As guias serão em concreto, padrão econômico.
Nas curvas com raio menor que 30 metros, deverão ser usados meios-fios com 0,50m de comprimento.
O custo adicional por um maior trabalho eventual, deverá estar computado no preço unitário proposto.
Nos locais indicados no projeto, serão executados meios-fios pré-moldados de concreto. As
peças pré-moldadas deverão apresentar superfícies lisas, com acabamento sem bexigas ou
segregações.
Será aplicado sobre um colchão de concreto de 10 cm de espessura, apoiado sobre o solo
nivelado, compactado e alinhado, sendo as peças rejuntadas com argamassa de cimento e areia no
traço 1:4. As juntas deverão ter no máximo 1,5 cm e será executada por trás das mesmas, uma
proteção de concreto de 0,20m x 0,10 x 0,35 mínima.
Após o assentamento do meio-fio, será feito o aterro lateral chamado de encosto, que funcionará
como apoio.
Passeios em concreto
O passeio será executado em concreto fck = 20mpa, traço 1:3:5 (cimento/ areia / brita 1). Serão
instaladas juntas de madeira em toda a extensão do passeio, com espaçamento de 2 metros uma das
outras.
O passeio será executado com largura de 1,5m.
Procedimento executivo
A base de aplicação deve ser lastro de concreto com espessura de 8 cm.
A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de urbanização, atendendo também as
recomendações da NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos
urbanos.
A espessura final do passeio deve ser de 8cm.
As placas devam ser assentadas de forma que o sentido longitudinal do relevo coincida com a
direção do deslocamento.
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NORMAS TÉCNICAS
NBR 9050 • Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
PLACAS DE SINALIZAÇÃO
As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre perigos
potenciais e orientar os motoristas e demais usuários da via. Os sinais serão colocados à margem
da rua a uma distância mínima de 0,60m do bordo e fixadas a uma altura de 2,10m em relação a
ele.

Materiais
O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço num 16. As placas serão
pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna.
Os postes de sustentação dos sinais devem ser de tubo aco galvanizado com costura, classe
leve, dn 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580).

Execução
A execução do posicionamento das placas de sinalização, consiste em fixação ao lado direito da
via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar.
As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a
95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação
tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que
pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS
Para a identificação das ruas, as placas foram fixadas nas casas localizadas no início e final de
cada rua, de acordo com o projeto. As placas deverão ser confeccionadas em chapa de aço
galvanizada esmaltada de dimensão 25x45cm.
Dessa forma deverão ser implantadas oito unidades desta.

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
Para garantir a acessibilidade nas ruas, foi feito o projeto de implantação de rebaixamentos de
calçada para o livre acesso de cadeirantes.
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As rampas de acessibilidade deverão ser locadas conforme o projeto técnico, podendo, a
critério da Fiscalização, mudar sua posição em função das peculiaridades da obra.
A Empreiteira procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de
quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local.
As rampas contarão com devida sinalização podotátil para deficientes, conforme detalhamento
em projeto.
PLACA DA OBRA
A placa da obra deverá ser confeccionada em chapas planas, metálicas, galvanizadas, em
material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno),
para fixaçã ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informaçãoes deverão ser
pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e
qualidade.
As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Seu tamanho não deve
ser menor que o das de,aos placas do empreendimento.
Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto
à integridade do padrão das cores durante doto o período de execução das obras.
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AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E ADIAMENTO DE ABERTURA DE SESSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021
O MUNÍCIPIO DE MIRANTE, por intermédio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93; Lei federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014; Decreto
Federal 10.024/2019, (toda a legislação com as alterações posteriores), AVISA aos interessados que o
PREGÃOELETRÔNICO nº 039/2021, com abertura prevista para o dia 09 de novembro de 2021 às
09:00h, FICA ADIADO PARA O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021 ÀS 09:30h, motivado por alteração no
edital por erro, que será republicado na íntegra com as devidas alterações. Pedidos de esclarecimento
e dúvidas a respeito do edital ou do certame poderão ser obtidos no setor de licitações, situado na
Avenida Manoel Messias de Lima, nº. 49 – B. Monte Alegre, 45.255-000, Mirante – BA, no horário das
08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas ou através do e-mail cplmirante@gmail.com
Mirante - BA, 10 de Novembro de 2021.

Alex Vieira Silva
Pregoeiro
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AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇAO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº. 040/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 271/2021 – Objeto: Registrar preço para eventual e futura aquisição de Pneus
para atender as diversas Secretarias Municipais, – Sessão será realizada no dia 25/11/2021 as 14:30 –
Informações: Prefeitura Municipal de Mirante, Av. Manoel Messias de Lima, nº. 49 - B, Bairro, Monte Alegre,
Telefax: (77) 3468-1028 – O edital estará disponível na Sede da Prefeitura Municipal no setor de Licitações, e no
site: https://www.mirante.ba.gov.br/Site/DiarioOficial Mirante – BA.
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EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 270/2021
O Município de Mirante, com sede na Avenida Manoel Messias de Lima, nº. 49 – B. Monte Alegre,
45.255-000, Mirante – BA, torna público, através de seu pregoeiro, para conhecimento dos
interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor
preço por item, nos termos da Lei federal nº 8.666/93; Lei federal nº 10.520/2002; Lei Complementar
nº 123/06 e 147/2014; Decreto Federal 10.024/2019, (toda a legislação com as alterações posteriores)
além de outras normas incidentes, e as exigências estabelecidas neste edital.
Data da Disputa: 29/11/2021
Horário da Disputa: 14:30H
Local: Portal de Licitações do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br)
Modo de disputa: Aberto ( X ) Aberto e Fechado ( )
Tipo de Licitação: Por lote ( ) Por item (X ) Global ( )
Recebimento das propostas: Até as 08:00 do dia 29/11/2021.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal de Licitações do Banco do Brasil
(www.licitacoese.com.br). Pedidos de esclarecimento e dúvidas a respeito do edital ou do certame
poderão ser obtidos no setor de licitações, situado na Avenida Manoel Messias de Lima, nº. 49 – B.
Monte Alegre, 45.255-000, Mirante – BA, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas ou
através do e-mail cplmirante@gmail.com
1. OBJETO
1.1. Constitui objeto desta licitação contratação de empresa para prestação de transporte escolar no
Município de Mirante-BA, conforme especificações descritas no termo de referência anexo a este
edital.
1.1.1. A licitação será em um único lote, formado vários itens, conforme tabela constante do Termo de
Referência.
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de
Licitações do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) e as especificações técnicas constantes no
Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão:
2.1.1. Os interessados que atendam às exigências estabelecidas neste edital, inclusive quanto à
documentação,
2.1.2. Os que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do
Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
2.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus
anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção “DA HABILITAÇÃO”.
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2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas neste edital.
2.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.4.1. Cujo ramo de atividade não seja pertinente e compatível como objeto deste Pregão;
2.4.2. Declaradas inidôneas por ato da Administração Pública;
2.4.3. Em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101/05), recuperação judicial ou
extrajudicial, ou em processo de execução, falência, sob concurso de credores, em dissolução ou
liquidação;
2.4.4. Estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiária entre si, qualquer
que seja sua forma de constituição;
2.4.5. Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou,
ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no
art. 88 da Lei nº 8.666/93;
2.4.6. Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade
contrate ou responsável pela licitação;
2.4.7. Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº. 8. 666/93.
2.5. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de
coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou
subcontratação.
2.6. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e cooperativas aplicam-se, no que
couber, as disposições contidas na Lei Complementar n° 123/2006.
2.7. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº
123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado deverão apresentar
declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 45 da referida Lei Complementar.
2.8. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento
consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
2.9. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá
ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no
procedimento.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, junto ao Banco do
Brasil, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma
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reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e
operações no Sistema Informatizado de Licitações do Banco do Brasil;
3.2 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, 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;
3.3 Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o provedor
do sistema eletrônico, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br;
3.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.5 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em
qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou por
iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificado;
3.6 A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso;
3.7 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao
órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros;
3.8 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma
eletrônica;
3.9 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar
nº. 123/2006 e alterações e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da
referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou
“Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou
denominação, conforme o caso;
3.10 Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou
denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto a qualquer agência do
Banco do Brasil S/A;
3.11 A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte (ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela
licitante detentora do melhor lance ou proposta, através de um desses documentos: a) Contrato
Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP; b) Certidão de optante pelo
SIMPLES emitido pela Receita Federal;
3.12 O Município não se responsabilizará por qualquer problema que venha ocorrer no processo de
cadastramento junto ao Banco do Brasil que impeça o licitante de participar do certame;
3.13 Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 61
0500 ou pelo e-mail: licitações@bb.com.br.
4. DO ENVIO DA PROPOSTA
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4.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
4.2 O licitante deverá clicar na opção “oferecer proposta” e preencher o formulário eletrônico no
sistema apresentado na tela com os dados pertinentes à sua proposta de preços, vedada a
identificação da proponente ou do seu representante legal, sob pena de desclassificação.
4.3 Na PROPOSTA DE PREÇO ANEXADA NO SISTEMA o licitante deverá, obrigatoriamente, mencionar, a
descrição do objeto ofertado preferencialmente em consonância com modelo constante no Temo de
Referência Anexo I, a MARCA, bem como o MODELO, TIPO ou REFERÊNCIA (de todos os itens do lote),
quando for o caso, dos produtos ofertados, sendo permitida a identificação da empresa.
4.4 Após registrar a proposta de preço o licitante deverá anexar em formato digital o original ou cópia
autenticada, de todos os documentos de habilitação definidos no edital na opção “INCLUIR ANEXO
LOTE”.
4.5 Após o envio da proposta de preço e os documentos de habilitação, o licitante deverá manifestar,
em campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, e a
conformidade de sua proposta com as exigências e demais condições previstas neste Edital.
4.6 A falsidade das declarações sujeitará o licitante a sanções prevista em lei.
4.7 A partir do horário previsto no PREÂMBULO para início da sessão pública do pregão eletrônico terá
lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações
e condições estabelecidas no edital, as quais serão classificadas para a etapa de lances.
4.8 Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não contiverem
informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão; apresentarem o prazo de
validade da proposta inferior ao estabelecido; apresentarem prazo de entrega ou de execução
superior ao estabelecido; apresentarem prazo de garantia inferior ao estabelecido.
4.9 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
4.10 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
4.11 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.
4.12 Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.
4.13 As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na
internet.
4.14 Iniciadas a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta.
4.15 Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser notificados do dia
e hora em que a sessão pública terá continuidade.
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4.16 No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
4.17 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a trinta minutos, a sessão do
pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
5. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico
acessível via sítio www.licitacoes-e.com.br, na data, horário e local indicados neste Edital.
5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresente nas especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
5.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
5.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
5.4. A troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamente via sistema, que
disponibilizará campo próprio.
5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
5.6. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 5%.
5.7. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio
de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
5.8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a trinta
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
5.9. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de
ordenação das propostas.
5.10. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade
empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e as empresas de pequeno
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de2015.
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5.10.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de maior desconto serão
considerados empatados com a primeira colocada.
5.10.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
controlado pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
5.10.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no sub item anterior.
5.11. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes
não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é
utilizada como um dos critérios de classificação.
5.12. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contra proposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
5.12.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar como licitante para que seja obtido preço melhor.
5.12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.13. Será declarado arrematante o que apresentar o maior desconto para o lote.
6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
6.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
6.1.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado
ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
6.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.
6.3. A Proposta de preço realinhada deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema,
no prazo de 02 (duas) horas contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance
vencedor.
6.3.2 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SLVVXLKDULNE6IEZSOL20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mirante

Quarta-feira
10 de Novembro de 2021
49 - Ano - Nº 3163

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre
6.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
6.6. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, como fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
6.6.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
6.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se foro caso.
6.8. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total
estimado, observado o preço da proposta vencedora.
7. DA HABILITAÇÃO
7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
7.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
7.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
7.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
7.1.5. A existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
7.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
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7.4. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para efeito de habilitação, nas
condições seguintes:
7.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
7.4.1.1 no caso de empresário individual, Requerimento de Empresário (última alteração).
7.4.1.2 em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente consolidado, à luz do Novo
Código Civil Brasileiro, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos
societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores.
7.4.1.3 no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente consolidado, à luz do Novo Código Civil
Brasileiro, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura
dos atuais administradores.
7.4.1.4 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.
7.4.1.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte;
7.4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
7.4.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
7.4.2.3. Prova de regularidade como Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS);
7.4.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.4.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente,
dentro de seu período de validade;
7.4.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente,
dentro de seu período de validade;
7.4.2.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
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7.4.2.8. Caso o licitante detentor do maior desconto seja qualificado como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparadas deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
7.4.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com o objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado em nome da
empresa, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de nota fiscal
e/ou contrato e/ou extrato do contrato do referido atestado, Conforme a Lei 8.666/93 em seu art. 30,
inciso II e §4º; (dispensável para MEI)
c) comprovação de que a licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega
da proposta, responsável técnico de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente (CRA - Conselho Regional de Administração), sendo aceitos, no caso de sócio da empresa,
prova de participação societária, no caso de funcionário, carteira de trabalho com o respectivo registro
do contrato de trabalho e, se prestador de serviço, contrato de prestação de serviço, com firma
devidamente reconhecida em Tabelionato; (dispensável para MEI)
7.4.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual. Caso opte pela
entrega de Certidão emitida na Comarca, deverá o licitante apresentar Declaração que comprove o
emitente ser o Distribuidor judicial.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
b.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
b.2) é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
c) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
8. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
8.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
8.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da
LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
8.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
8.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
9 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDOR
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar da sessão final e deverá:
a) estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, e com valor final de seu
lance para o respectivo item ou itens em que foi vencedor;
b) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou
seu representante legal;
c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10 DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA
10.1 Havendo necessidade de apresentação de amostras, o pregoeiro a qualquer tempo com registro
no sistema, poderá solicitar e designar data e hora para que o detentor da oferta classificada em
primeiro lugar proceda a sua realização, ficando facultado aos demais licitantes o acompanhamento da
apresentação.
10.2 Se inexistente a aferição da primeira amostra, deverá ser notificado o detentor da proposta
subsequente, na ordem de classificação, para apresentação de sua amostra, e assim sucessivamente,
até que se obtenha amostra compatível.
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10.3 A amostra deverá ser entregue contra -recibo, no prazo acima estipulado.
10.4 A amostra deverá estar lacrada e em embalagem que contenha as informações que permitam
identificar o licitante e o procedimento licitatório ao qual se refere.
10.5 Amostras apresentadas serão analisadas com o objetivo de aferir a sua compatibilidade com os
requisitos e as especificações contidas no item 5 de termo de referência, bem como com as
consignadas na proposta apresentada pelo licitante, podendo o responsável pela condução do
certame proceder à avaliação e análise com o assessoramento de unidades técnicas competentes.
10.6 Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, desmontados, instalados e
submetidos aos testes necessários, sendo devolvidos ao licitante no estado em que se encontrarem ao
final da avaliação, não cabendo ressarcimento do valor do objeto.
10.7 A amostra apresentada deverá possuir elementos e quantidades suficientes que permitam a
identificação do objeto, bem como a constatação de suas propriedades e do seu rendimento, além do
número do registro no órgão competente, quando exigido.
10.8 Entregue a amostra, não serão permitidas quaisquer modificações no produto apresentado para
fins de adequá-lo à especificação constante do edital.
10.9 A não apresentação será reputada desistência, com as consequências estabelecidas em lei.
10.10 A desconformidade ou incompatibilidade da amostra com os requisitos e especificações do
instrumento convocatório implicará na desclassificação da proposta.
10.11 A amostra aprovada permanecerá em poder do órgão licitante para fins de confrontação quando
do recebimento do material licitado, sendo liberada somente após a conclusão do contrato.
10.12 As amostras reprovadas deverão ser retiradas em até 30 (trinta) dias, contados da publicação da
homologação da licitação, ficando esclarecido que as que não forem retiradas nesse prazo serão
descartadas ou utilizadas pela adm.
10.13 Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início de entrega dos
materiais ofertados.
10.14 Critérios objetivo de avaliação: Para efeito de aceitação ou de reprovação das amostras, os
parâmetros mínimos são os abaixo relacionados:
10.15 As amostras apresentadas deverão atender obrigatoriamente as especificações contidas neste
termo de referência.
10.16 Nesse caso especifico não e necessário amostra.
11 DOS RECURSOS
11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de até 2 (duas)
horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
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11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, via e-mail – cplmirante@gmail.com, devendo os demais licitantes ser intimados
para, querendo, apresentarem contra razões também pelo e-mail, em outros três dias, que começarão
a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a),
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados;
12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
13 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1 Dentro do prazo de validade do processo, o prestador de serviço registrado poderá ser convocado
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota
de Empenho/Carta Contrato/Autorização de fornecimento/prestação de serviço), no prazo de 05
(cinco) dias úteis contados de sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.1.1 O prazo de vigência da contratação é de 30 dias, contados a partir da assinatura do contrato,
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. No caso de contrato de fornecimento ou
prestação de serviço não continuado, o prazo de vigência do contrato é até 31.12.2021.
13.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento;
13.3 O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
13.4 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que
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respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação
e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital e das demais cominações legais.
14 DA REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
14.1 As regras acercada repactuação do valor contratual são as estabelecidas na Minuta do Contrato,
anexo IV deste Edital.
15 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência/Minuta do Contrato anexos I e IV.
15.2 O PRAZO PARA O INICIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS SERÁ DE 08 (OITO) DIAS,
APÓS A SOLICITAÇÃO, VISTO QUE PRAZO SUPERIOR A ESSE TRARIA PREJUÍZOS NA MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
15.3 Sendo o prazo acima estipulado não cumprido será a empresa notificada e posteriormente aberto
processo administrativo por inexecução contratual.
16 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DACONTRATADA.
16.1 As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência/Minuta do Contrato anexos I e IV.
17 DO PAGAMENTO
17.1 O pagamento será efetuado pelo Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal ou Fatura contendo o detalhamento dos bens fornecidos/serviços
prestados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo
Contratado;
17.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da datada apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993, acompanhada de certidões negativas de contribuições previdenciárias (SRF) e FGTS;
17.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal ou Fatura apresentada em relação
aos bens efetivamente fornecidos;
17.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, sendo que nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para o Contratante;
17.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento;
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17.6 Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua advertência,
por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do
Contratante;
17.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
Contratada, bem como, quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
17.8 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa;
17.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto aos órgãos de
fiscalização;
17.10 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente na Receita Federal e no FGTS;
17.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável:
17.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, no entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
18 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
18.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado:
18.1.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
18.2 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada
durante a fase competitiva;
18.3 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal.
19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou adjudicatário
que:
19.1.1 Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;
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19.1.2 Apresentar documentação falsa;
19.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.5 Não mantiver a proposta;
19.1.6 Cometer fraude fiscal;
19.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.
19.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME ou EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
19.3 O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sempre juízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
19.3.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;
19.3.2 Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos.
19.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro do Município;
19.5 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência (Anexo I).
20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DEESCLARECIMENTO
20.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este edital;
20.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cplmirante@gmail.com ou
por petição dirigida ou protocolada no Setor de Licitações, cujo endereço se encontra indicado no
preambulo deste edital;
20.3 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame;
20.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail indicado no preâmbulo deste edital;
20.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame;
20.6 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
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subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro;
21.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação;
21.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
21.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
21.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório;
21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, somente se iniciando e vencendo prazos em dias de expediente na
Administração;
21.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público;
21.8 Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças,
acessórios que compõem o processo, prevalecerão as deste edital;
21.9 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
I. TERMO DE REFERÊNCIA
II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ PROPOSTA DE PREÇOS
III. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
IV. MINUTA DO CONTRATO
V. DECLARAÇÃO DO MENOR
VI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
Mirante - BA, 10 de Novembro de 2021.

Alex Vieira Silva
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2021
1. OBJETO: A presente licitação tem como objeto licitação a contratação de empresa para
prestação de transporte escolar no Município de Mirante-BA, conforme especificações
descritas nesse termo de referência anexo a este edital.
3. JUSTIFICATIVA: Considerando que, no âmbito da Administração Pública, as atividades
acessórias, instrumentais ou complementares ao objetivo precípuo da mesma poderão ser
objeto de execução indireta, o Município de Mirante/BA, visando a eficiência na execução dos
serviços de transporte de alunos, bem como, cumprimento dos requisitos legais relacionados
às atividades do Poder Público Municipal, decidiu pela realização de licitação para consecução
do objeto em comento.
Para desempenhar corretamente a missão educacional a Rede Municipal de Ensino necessita
de condições adequadas de logística, compreendendo neste aspecto veículos que são
utilizados no transporte dos alunos. Neste sentido, o transporte para atendimento às
necessidades logísticas dos alunos que estudam na Rede Municipal de Ensino constitui
requisito fundamental para prover segurança, conforto e qualidade, o que denota a
necessidade pública vinculada ao respectivo objeto.
4. PERÍODO DO CONTRATO:
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021, contados da data de assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses, a
critério da Administração.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As dotações orçamentárias para classificação da despesa
seguem mencionadas abaixo:
UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTE E LAZER
12.361.50.2.013 - Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação
12.361.50.2.016 - Manutenção da Secretária de Educação
12.361.50.2.021 - Manutenção da Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
12.361.50.2.022 - Manutenção da Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
12.361.50.2.023 - Manutenção da Ensino Fundamental - MDE 25%
12.361.50.2.025 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE / PETE
12.361.50.2.030 - Manutenção do PDDE
12.362.50.2.026 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio/Superior
12.362.50.2.062 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar Médio – PETE
12.365.50.2.019 - Manutenção da Educação Infantil/Creches - MDE 25% / FUNDEB 60%
12.365.50.2.061 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar Infantil – PNATE
12.366.50.2.027 - Manutenção do Programa do Brasil Alfabetizado
12.366.50.2.029 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – EJA
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos: 0, 1, 4, 15, 18, 19, 22, 24
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6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O Termo de Referência constitui-se como um dos requisitos da modalidade de licitação
denominada pregão, conforme previsto no art. 3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
art. 8º Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Art. 9°.
7. LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão desempenhados na Área Urbana e Rural, em estradas pavimentadas ou não
do Município de Mirante, compreendendo Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino
conforme consta na descrição planilha.
8. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão prestados em diferentes tipos de veículos os quais constam neste termo, de
acordo com a necessidade e conveniência da Administração Municipal, considerando-se as
particularidades e respectivas necessidades logísticas no transporte dos alunos, que estudam
na Rede Municipal de Ensino.
O serviço prestado deverá ocorrer nos horários, locais e itinerários especificados em
cronograma a ser disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação na ordem de serviço,
podendo ocorrer inclusive nos sábados, domingos e feriados.
8.1. A Empresa Vencedora apresentará na época da contratação, ao fiscal do contrato, toda a
documentação exigida do veículo e do motorista, como: CRV - Certificado de Registro de
Veículos, CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de veículos, em nome da empresa,
Vistoria do Veículo, Habilitação do motorista.
8.2. - Deverá ser apresentado todo os veículos para serem vistoriados;
8.2.1 – Para vistoria dos veículos, a licitante deverá apresentar:
a) Cópia do Documento de Licenciamento do Veículo com data de validade vigente;
b) Cópia da Documentação do Condutor do Veículo (CNH na Categoria “D” ou “E”);
c) Contrato(s) assinado(s) com os(as) proprietários(as) do(s) veículo(s) ou prova de vinculo
entre a licitante e o proprietário do veículo, devendo estes contratos/prova de vínculo ser
com assinaturas das partes com reconhecimento de firma em cartório, e acompanhado dos
documentos de identificação do(a) proprietário(a) do veículo (RG, CPF, Comprovante de
Residência). Obs.: somente quanto o veículo não for de propriedade da licitante.
d) Contrato assinado com o condutor e a licitante ou prova de vinculo entre o mesmo,
devendo estes contrato/prova de vínculo ser com assinaturas das partes com reconhecimento
de firma em cartório, e acompanhado dos documentos de identificação (RG, CPF,
Comprovante de Residência). Obs.: Caso o condutor) seja vinculado ao proprietário de veículo
subcontratado pela licitante, a licitante deve apresentar a documentação que comprove o
vínculo entre as partes.
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e) Documento formal com o timbre da licitante solicitando a Autorização da Administração
para a subcontratação do veículo e de condutor que não são de seu quadro efetivo. Fica a
critério da Administração a aceitabilidade da subcontratação, sendo que será da licitante a
responsabilidade total pela execução dos serviços eventualmente contratados advindos do
objeto deste Certame, bem como dos eventualmente executados por seus subcontratados.
Obs.: somente quanto o veículo não for de propriedade da licitante e/ou o condutor não
pertencer respectivamente ao patrimônio e quadro efetivo da licitante.
A contratada poderá subcontratar apenas um veículo para a prestação dos serviços.
8.2.3 - O não cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 pela empresa vencedora caracteriza
desclassificação automática da empresa, devendo a Prefeitura Municipal de Mirante-Ba
convocar (caso tenha) o segundo colocado no certame para cumprir a mesma obrigatoriedade
dentro de um prazo de até 03 (três) dias úteis;
8.2.4 - Não será permitido a subcontratação de mais de 01 (um) veículo pela(s) licitante(s), ou
seja, caso a Licitante necessite de mais de um veículo para a prestação dos serviços em que foi
declarara vencedora, deverá comprovar que os mesmos são de sua propriedade no momento
da vistoria para avaliação dos veículos que irá prestar os serviços, sendo, neste caso, vetada a
subcontratação dos serviços.
8.3. Substituir o veículo por outro que possua as mesmas características, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas contados da solicitação pelo fiscal do contrato, caso ocorra algum
imprevisto no veículo licitado, durante a execução do contrato de prestação de serviços
oriundo da licitação em referência, sob pena de pagamento de multa no valor de 1%(um por
cento) do valor do contrato por dia de inadimplência.
8.4. Durante a execução dos serviços a contratante poderá alterar o roteiro, e, por
conseguinte a quilometragem, para mais ou para menos, (de acordo com o artigo 65, inciso II,
§1º, da Lei 8666/93).
8.5. A medição da quilometragem deverá ser feita a partir do primeiro ponto de embarque
até o ponto de desembarque dos alunos (escola) e vice versa. Essa será feita tendo como
parâmetro o georreferenciamento realizado pela Secretaria Municipal de Educação.
9. DO PREPOSTO
9.1. A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração, durante o período de
vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, o
qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº do
CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação
profissional.
9.2. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos
serviços prestados.
10. DAS SANÇÕES
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10.1 . A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com o Município de Mirante/BA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais;
10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à
CONTRATADA, as seguintes sanções:
a) Advertência por escrito;
b) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação devidamente
atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº
5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em celebrar o contrato,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando
inexecução total das obrigações acordadas;
c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura referente ao mês em
que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de
Referência ou no termo contratual, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido
fixadas penalidades específicas;
d) Consideram-se infrações contratuais leves, imputadas ao contratado, puníveis com
advertência escrita e
multa de 0,25% do valor do contrato:
I - Utilizar veículo fora da padronização;
II - Fumar ou conduzir acesos cigarros e assemelhados;
III - Conduzir o veículo trajado inadequadamente;
e) Consideram-se infrações contratuais médias, imputadas ao contratado, puníveis com
advertência escrita e
multa de 0,5% do valor do contrato:
I - Desobedecer às orientações da fiscalização;
II - Faltar com educação e respeito para com os alunos transportados e o público em geral;
III - Abastecer o veículo, quando estiver transportando usuários;
IV - Deixar de realizar a vistoria no prazo estabelecido;
V - Manter o veículo em más condições de conservação e limpeza;
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VI - Deixar de comunicar à Administração as alterações de endereço e telefone do contratado;
f) Consideram-se infrações contratuais graves, imputadas ao contratado, puníveis com
advertência escrita e
multa de 1% do valor do contrato:
I - Operar sem o selo de vistoria, ou com selo de vistoria vencido;
II - Alterar ou rasurar o selo de vistoria;
III - Confiar a direção dos veículos a motoristas que não estejam devidamente autorizados
pela Administração;
IV - Negar a apresentação dos documentos à fiscalização;
V - Não providenciar as vistorias veiculares determinadas pela Administração;
VI - Transportar passageiros não autorizados pela Administração;
VII - Trafegar com veículos em condições que comprometam a segurança;
VIII - Conduzir veículos com imprudência ou negligência;
IX - Não cumprir com os horários e rotas determinadas pela Secretaria Municipal de Educação.
g) Consideram-se infrações contratuais gravíssimas, imputadas ao contratado, puníveis com
advertência escrita, multa de 10% (dez por cento) e rescisão contratual:
I - Deixar de operar os trajetos sem motivo justificado pelo período de 02 (dois) dias letivos;
II - Colocar em operação veículo não autorizado, sem motivo justificado;
III - Trafegar com portas abertas;
IV - Conduzir veículos sob efeito de bebida alcoólica, independentemente do nível de
alcoolemia, ou sob efeito de drogas ilícitas ou sob qualquer condição que comprometa a
plena saúde física e mental, inclusive quando em decorrência de medicamentos;
V - Operar com veículos que não contém os requisitos legais para o transporte de escolar;
VI - Conduzir veículos sem a habilitação e os demais requisitos exigidos para o transporte de
escolar;
VII - Assediar sexual ou moralmente os usuários do transporte escolar;
VIII - Conduzir veículos com operações de alto risco para os usuários;
IX - A prática de qualquer ato não condizente com os princípios que regem a Administração
Pública ou a prestação dos serviços públicos.
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i) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão
contratual por culpa da CONTRATADA.
10.3. As irregularidades ou ilegalidades detectadas na prestação dos serviços serão
processadas mediante abertura de processo administrativo, oportunizando a defesa e demais
recursos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais disposições
aplicáveis;
10.4. A Administração poderá unilateralmente, com despacho fundamentado e por motivo
considerado relevante, levando em consideração a gravidade do fato, a presteza dos
contratados na solução dos problemas apontados, o histórico de infrações, e, principalmente,
o grau de risco a que os usuários foram expostos, afastar imediatamente o contratado ou
exigir o afastamento do condutor e, até solução do processo administrativo.
10.5. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de
forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;
10.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração;
10.7. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATADA continuará
efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído
à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da
eventual garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente.
10.8. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do
serviço/fornecimento dos produtos advier de caso fortuito ou motivo de força maior.
10.9. As sanções aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no SICAD, nos
termos dos procedimentos inerentes ao Município de Mirante/BA.
11. DAS NORMAS TÉCNICAS – CONDUTORES
11.1. Para desempenho das atividades objeto do presente Termo de Referência serão
necessários os seguintes profissionais, com experiência/formação e atribuições mínimas
relacionadas abaixo.
11.2. Motorista devidamente habilitado nas categorias D ou E para transporte escolar de
alunos, atendendo o quanto dispõe o art. 138 do CTB, quais sejam:
I - ter idade superior a vinte e um anos;
II - ser habilitado na categoria D;
III - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações
médias durante os doze últimos meses;
11.3.1 A comprovação de que os condutores pertencem ao quadro da empresa deverá ser
feita através de uma das seguintes formas:
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a) Carteira de Trabalho;
b) Contrato de prestação de serviços;
c) Contrato de Trabalho registrado na DRT.
12 DOS UNIFORMES - A licitante vencedora deverá fornecer uniformes completos, novos, a
todos os profissionais, no início da prestação dos serviços, e extraordinariamente sempre que
estiverem em mau estado de conservação, conforme descrição: camisa gola polo, calça jeans,
sapato fechado, crachá de identificação, com foto do motorista.
13 FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE
13.1 Os pagamentos pela execução dos serviços serão efetuados após análise e conferência
da medição da quilometragem rodada e dias trabalhados, tendo como parâmetro o
georreferenciamento realizado, por representante designado pela Secretaria Municipal de
Educação. Será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a prestação de serviço e
emissão da Nota Fiscal, e somente após assinatura do contrato.
13.2 O CONTRATANTE reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que
sejam de sua competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;
13.3 O preço aqui pactuado será fixo, podendo ser reajustado após 12 meses, conforme o
Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC, salvo quando, por algum fato ou motivo
excepcional, imprevisível ou superveniente, devidamente comprovado junto ao
CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornem-se demasiadamente onerosas,
constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
13.4 Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “16.3” a CONTRATADA deverá solicitar
formalmente ao CONTRATANTE o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos
documentos que sustentem a procedência do pleito;
13.5 Munida da solicitação e documentos, e após estudo de mercado que comprove a
situação fática descrita, o setor responsável encaminhará o processo à Procuradoria Geral do
Município para parecer jurídico.
13.6 Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por
parte do CONTRATANTE e haverá, em consequência, suspensão do prazo de pagamento até
que o problema seja definitivamente sanado.
14 PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: no máximo 15 (Quinze) dias corridos
após assinatura do contrato e recebimento da respectiva ordem de serviço pelo (s) licitante
(s) vencedor (es).
15 DOS VEÍCULOS E VISTORIA
15.1 Deverão ser observadas as especificações dos arts. 136 a 139 do Código de Trânsito
Brasileiro, bem como às especificações dos itens.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SLVVXLKDULNE6IEZSOL20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
10 de Novembro de 2021
66 - Ano - Nº 3163

Mirante

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre
15.2 Os veículos deverão estar com a documentação em dia, o que se comprova mediante a
exibição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, atualizado.
16 DOS EQUIPAMENTOS:
16.1 Os veículos destinados ao transporte escolar terão seus equipamentos obrigatórios
previstos em legislação específica, consoante o art. 4º da Resolução CONTRAN (Conselho
Nacional de Trânsito) nº. 14/98, alterada pelo art. 3º, Resolução do CONTRAN nº. 87/99;
16.2 Lanternas: luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira CTB,
art. 136, V;
16.3 Cintos de segurança: em número igual à lotação, conforme art. 136, inc. VI do CTB e Res.
49/98, anexo, nº 2, item 3.1.4 da resolução;
16.4. Pneus em condições de segurança conforme Res. CONTRAN nº. 14/98;
16.5. Para os escolares: pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros
de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com
o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintada na cor
amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; equipamento registrador instantâneo
inalterável de velocidade e tempo; lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na
extremidade superior da parte traseira; cintos de segurança em número igual à lotação;
outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN (CTB, art. 136).
16.6. Veículo em estado que ofereça conforto e segurança aos usuários, mantendo-os sempre
limpos e higienizados;
18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
18.1. Prestar serviço de transporte de alunos, na forma prevista neste edital, nas normas
técnicas aplicáveis e no contrato;
18.2. Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art.
55, inc. XIII, da Lei nº 8.666/1993, inclusive as condições de cadastramento no SICAD, o qual
será observado mensalmente, quando dos pagamentos.
18.3. Zelar pelas condições plenas de segurança e higiene dos veículos, bem como segurá-los
adequadamente, na forma prescrita em lei e neste termo;
18.4. Observar os roteiros e horários determinados pelo Município, inclusive quando houver
alteração dos mesmos, durante a vigência do contrato;
18.5. Empregar pessoal devidamente qualificado.
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18.6. Designar Preposto, por meio de Carta de Preposição, com amplos poderes para
representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos
operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato.
18.7. Substituir o empregado por outro que atenda às mesmas exigências feitas com relação
ao substituído, de forma a evitar a interrupção dos serviços, qualquer empregado cuja
atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios, no prazo máximo de até 24 horas.
18.8. Comunicar a Secretaria de Educação quando houver substituição de motoristas, o
mesmo deverá ter a capacitação exigida no contrato. O não cumprimento acarretará em
multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia por inadimplência.
18.9. Manter os seus empregados, quando da prestação do serviço objeto do contrato usando
uniforme e crachá de identificação com foto do motorista.
18.10. Orientar o condutor do veículo de transporte escolar, que é de inteira responsabilidade
dele a exigência do uso do cinto de segurança pelos usuários transportados, conforme consta
nos Artigos 65 e 167 do Código de Trânsito Brasileiro.
18.11. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção
de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços.
18.12. Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo
pagamento de salários e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e
previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, bem como
quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com este contrato, ficando ainda, para
todos os efeitos legais, declarado pela LICITANTE VENCEDORA, a inexistência de qualquer
vínculo empregatício entre seus empregados e o Município de Mirante - BA.
18.13. Manter arquivo com toda a documentação relativa à execução dos serviços
contratados, inclusive às concernentes ao cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias, que quando solicitadas deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de
Educação para consulta.
18.14. Sujeitar-se à fiscalização ampla e irrestrita do Município de Mirante, prestando os
esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas;
18.15. Cumprir as determinações formais ou instruções complementares da FISCALIZAÇÃO;
18.16. Cumprir os prazos previamente estabelecidos com a FISCALIZAÇÃO para a execução de
serviços;
18.17. Comunicar por escrito à Contratante todas as ocorrências que possam a vir embaraçar
os serviços contratados e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
18.18. Dar ciência à Fiscalização do Contrato de qualquer anormalidade que verificar na
execução do serviço.
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18.19. Entregar cópia da documentação regular (CRLV, habilitação do motorista, entre outros
que possam vir a ser necessários) no momento da contratação e sempre que solicitado no
setor de transportes da Secretaria Municipal de Educação;
18.20. A utilização de caronas em quaisquer dos veículos legalmente contratados é
terminantemente proibida durante a execução dos serviços demandados pela Rede Municipal
de Ensino.
18.21. Fiscalizar a conduta de seus respectivos motoristas na ação de dirigir e demais ações
relativas ao trabalho executado, de forma a manter a segurança dos passageiros, quanto aos
níveis de velocidade nas vias e ruas, acatando as reclamações levadas ao seu conhecimento,
ocasião em que tomará as providências necessárias para a regularização da situação e não
repetição dos fatos que gerarem as reclamações.
18.22. Substituir os veículos quebrados ou defeituosos no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas após a constatação do fato, a contar da comunicação efetuada pela Contratante,
providenciando imediatamente meios compatíveis para complementação do translado
interrompido.
18.23 Só será permitido o contrato de comodato, em caso de necessidade de manutenção de
veículo, por um período máximo de 30 dias, desde que seja com prévia e expressa autorização
do Fiscal do Contrato, assim como, deverá ser observado todas as exigências previstas no
presente termo de referência e no contrato a ser assinado.
19 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1. Disponibilizar o local e os meios para a execução dos serviços.
19.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
19.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um representante
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993.
19.4. Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção.
19.5. Proporcionar meios para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos
prazos e condições estabelecidas no contrato;
20 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
20.1 A responsabilidade para fiscalização dos serviços prestados ficará a cargo de servidor
designado pelo contratante. Que irá acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos
termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, procedendo
ao atesto das respectivas faturas, devendo rejeitar, no todo ou em parte, os serviços
executados em desacordo com as respectivas especificações, com as ressalvas e/ou glosas
que se fizerem necessárias, não eximindo a CONTRATADA de total responsabilidade quanto à
execução dos serviços;
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a. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no curso do
fornecimento da prestação do serviço, determinando o que for necessário à sua regularização;
b. Receber, conferir e aprovar ficha de medição;
c. Indicar as áreas com respectivos endereços de localização onde os serviços serão
executados;
d. Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos
serviços;
e. Solicitar a substituição do empregado da CONTRATADA que não estiver desempenhando
suas atividades a contento, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência;
f. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA ou por seus prepostos;
g. Autorizar a emissão da Nota fiscal, realizar conferência da mesma e encaminhar para
pagamento;
h. Suspender o pagamento da nota fiscal/fatura sempre que houver obrigação contratual
pendente por parte da empresa contratada, até a completa regularização;
i. Aplicar à CONTRATADA as penalidades legais e contratuais cabíveis.
21 DETERMINAÇÕES ADICIONAIS
21.1 O valor total estimado da licitação é aquele obtido a partir da média entre cotações de
serviços de mesma natureza, referenciados no respectivo Termo de Referência, obtido
através de pesquisa junto ao mercado, conforme cotações que compõe o processo.
21.2 A quilometragem prevista constitui uma estimativa, podendo haver acréscimo ou
diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção das rotas,
considerando as mudanças constantes nas demandas da unidade requisitante.
21.3 Na eventualidade de serem criadas linhas regulares que atendam as rotas, objeto desta
Licitação, e/ou no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este
fim, ficará interrompida a Prestação do serviço, devendo, entretanto, os contratados serem
informados com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, sem direito a receberem
qualquer tipo de indenização.
21.4 Caberá à Secretaria Municipal de Educação ou demais órgãos da administração pública
especializados no serviço de transporte, a responsabilidade de fiscalizar os veículos, objeto
desse Edital, no decorrer da prestação dos serviços, fazer a vistoria nos veículos contratados
com a finalidade de verificar se permanecem nas condições originais de segurança e bom
estado de manutenção.
21.5 Os serviços serão executados em veículos que trafegarão em estradas pavimentadas ou
não e deverão apresentar bom estado de uso e conservação e estarem disponíveis para
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execução dos serviços, após a comunicação formal da Secretaria Municipal requisitante da
licitação, sendo que os serviços serão executados nos dias, horários e locais estabelecidos pela
Secretaria Requisitante, podendo haver alterações dos mesmos, desde que haja necessidade.
21.6 Os serviços deverão ser executados também aos Sábados, Domingos e Feriados, quando
assim for requisitado, atendendo as necessidades e ao calendário de atividades determinado
pela Secretaria Municipal de Educação.
21.7 Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de
responsabilidade da empresa contratada.
21.7.1 O Valor Estimado para cada um dos Itinerários relacionados pela Unidade Requisitante
será obtido através de Valor Total Mensal, observando a quilometragem ou diária, conforme o
caso, prevista para cada item, determinado pela Secretaria Municipal requisitante da licitação;
21.7.2 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor por quilômetro superior ao
Teto Financeiro (valor por quilômetro) determinado pela Secretaria Municipal requisitante da
licitação e relacionados, respectivamente em cada Lote, conforme Anexo – Dos Lotes /
Especificações dos serviços objeto dos serviços de transporte;
21.7.3 O valor constante do subitem anterior será pago, mensalmente, à Contratada, em até
30 (trinta) dias corridos após a emissão da nota fiscal.
21.7.4 A contratada deverá manter as Certidões Negativas de Débito atualizadas as quais
deverão ser apresentadas juntamente com a Nota Fiscal.
21.8 Assistirá a Contratante o direito de rejeitar qualquer empregado da Contratada e solicitar
sua substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente com suas funções
e com as normas estabelecidas, obrigando-se esta a respeitar e acatar as decisões da
Contratante.
21.9. A Contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados,
cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos
resultantes de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da
Contratante.
21.10. Caso a contratada cause danos à administração ou esta seja condenada a indenizar
terceiros por danos causados por prepostos da contratada, o valor da indenização será
descontado dos créditos da contratada, na ocasião do seu pagamento, o que fica desde já
pactuado. Observado o direito à ampla defesa e contraditório.
21.11. A Contratada deverá, obrigatoriamente, alocar um preposto que permanecerá em
período normal de expediente à disposição, para representá-la junto à Contratante, o qual
terá amplos poderes para responder pelos serviços a serem contratados, sendo responsável
pela coordenação, administração e supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação
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junto à Contratante. Em hipótese alguma, qualquer funcionário da Contratada que não o
preposto ou o representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou
decisões da Contratada e/ou contratante.
21.12. Faltas sem justificativa plausível (acidente, saúde) que ocorrerem nas sextas, segundasfeiras, nas vésperas ou no pós-feriados, serão descontadas da CONTRATADA em dobro e
estarão passíveis de notificação e todos os demais trâmites de punição previstos no contrato;
21.13. Os carros contratados poderão ser solicitados para vistoria, apreciação e averiguação
de irregularidade a qualquer tempo.
22. VISITA TÉCNICA
a) Será permitida visita técnica das linhas licitadas, realizada por profissional responsável pela
empresa, acompanhado por servidor determinado pela Coordenação de Transporte da
Secretaria Municipal de Educação, a fim de maiores conhecimentos dos roteiros licitados;
b) A visita ao local das linhas licitadas deverá ser agendada pelo telefone (77) 3468-1029;
b) Todos os custos associados à visita técnica serão de inteira responsabilidade do
Concorrente;
c) A realização da visita técnica não se consubstancia em condição para a participação na
licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas não
serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SLVVXLKDULNE6IEZSOL20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
10 de Novembro de 2021
72 - Ano - Nº 3163

Mirante

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SLVVXLKDULNE6IEZSOL20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
10 de Novembro de 2021
73 - Ano - Nº 3163

Mirante

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre
ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 270/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2021
OBJETO: contratação de empresa para prestação de transporte escolar no Município de Mirante-BA, conforme especificações descritas no
termo de referência anexo a este edital.
V. TOTAL
LINHA

KM/DIA

CAPAC.

Passagem, Estaleiro, Lagoa de
Udorico, Mirante - Matutino
Passagem, Lagoa de Udorico,
Malhada Grande, Mirante Queimadas, Bagre, Sete Voltas,
Mirante - Matutino
Serrinha, Queimadas, Bagre,
Mirante - Vespertino
Toca da Onça, Bananeira, Jibóia,
Mirante - Vespertino
Pindoba, Barreirinho, Areião Matutino

34,5

07

Barreirinho, Areião - Vespertino

08

Barreiro, Areião – Vespertino

09

Congresso, Poço Redondo, Areião
– Matutino
Gavião, Volta do Rio, Areião Matutino

01
02
03
04
05
06

10

ITINERARIO

V. POR KM

QUANT.

ROTA

17 alunos

1

34

10 alunos

1

29

10 alunos

1

43

24 alunos

1

40

51 alunos

1

51

13 alunos

1

44

6 alunos

1

37,5

44 alunos

1

41

05 alunos

1

34

10 alunos

1

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso

V. DIARIO
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22
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Gavião, Juazeiro, Curral do Meio,
Volta do Rio, Areião – Vespertino
Barreiro das Pombas, Volta do Rio,
Gavião, Jurema, Colégio Tiradentes
Volta do Rio, Gavião, Zé de Omero,
Cascalho, Cágados – Vespertino

58

35 alunos

1

13

09 alunos

1

60

12 alunos

1

14

Califórnia, Mirante – Vespertino

64

39 alunos

1

15

Troncos, Serra de Zé Lino,
Califórnia - Vespertino
Lagoa Grande, Poço Redondo,
Cervo Bravo, Entrada Barreirinho,
Califórnia - Matutino

55

12 alunos

1

33

11 alunos

1

Dificil
Acesso

22

Lagoa Grande, Califórnia, Estrada
do Areião, Barreirinho, Escola
Florêncio José – Vespertino

46

10 alunos

1

Dificil
Acesso

22

18

Curral do Meio, Lontra, Colégio
Jânio Quadros - Vespertino

26

08 alunos

1

Dificil
Acesso

22

19

Patos, Val Porto, Melancieira –
Matutino
Patos, Val Porto, Melancieira –
Vespertino
Baraúna, Mutuca, Assentamento,
Lagoa do Dionísio, Barra do
Engano, Melancieira - Matutino

13

15 alunos

1

13

23 alunos

1

31

16 alunos

1

Dificil
Acesso

22

46

12 alunos

1

Dificil
Acesso

22

11
12
13

16

17

20

21

22

Baraúna, Mutuca, Assentamento,
Barra do Engano, Melancieira Vespertino

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso

22

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso

22

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
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23

Piancó, Jacaré, Porcos,
Salgadinha, Melancieira - Matutino
Jacaré, Porcos, Salgadinha,
Melancieira - Vespertino
Paracatu, Assentamento, Tatu,
Barra do Engano – Matutino
Paracatu, Assentamento, Tatu,
Barra do Engano - Vespertino
Braga, Sete Voltas, Umbuzeiro,
Porcos, Vazante, Braguinha,
Fazenda Nova, Baraúna, Mutuca,
Assentamento – Vespertino

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso

59

23 alunos

1

56

40 alunos

1

34

11 alunos

1

34

10 alunos

1

79

14 alunos

1

Dificil
Acesso

22

Paracatu, Braguinha, Barra do
Engano, Tatu, Melancieira matutino

31

32 alunos

1

Dificil
Acesso

22

Paracatu, Braguinha, Barra do
Engano, Tatu, Melancieira vespertino

31

23 alunos

1

Dificil
Acesso

22

Tatu, Braga, Sete Voltas,
Salgadinha, Melancieira - Matutino
Salgadinha, Melancieira, Patos,
Assentamento Cristiane, Mirante Vespertino

35

05 alunos

1

76

48 alunos

1

32

Gentil, Campo da Volta - Matutino

30

16 alunos

1

33

Gentil, Brejinho, Campo da Volta Vespertino

49

03 alunos

1

24
25
26

27

28

29

30
31

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
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34

35

36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

Campo da Volta, Pinhões, Cavada,
Brejinho, Campo Alegre,
Salgadinha, Melancieira - Matutino
Zé Valério, Campo da Volta,
Corredor, Pinhões, Cavada,
Brejinho, Santa Maria, Salgadinha,
Melancieira vespertino
Pinhões, Corredor, Campo da Volta
(matutino)
Lagoa Negra, Zé Valério, Campo da
Volta - Matutino
Lagoa Negra, Zé Valério, Campo da
Volta - Vespertino
Pinhões, Corredor, Campo da Volta
(vespertino)
Braguinha, Umbuzeiro, Barra do
Engano, Melancieira,
Assentamento, São Domingos,
Mi
t Cavada,
N t
Pelado,
Assentamento,
Mirante – Matutino
Baixas, Pelado, Cavada,
Assentamento, Lagoa da Pedra,
Onça, Lameiro, Rabudo, Mirante –
Vespertino
Fazendinha, Barra da Purificação,
Changó, Duas Irmãs, Fazenda
Nova - Vespertino
Queimadas, Canto Rico, Pau Ferro,
Tabua, Macacos, Albino, Mirante Vespertino

60

20 alunos

1

Dificil
Acesso

22

79

32 alunos

1

Dificil
Acesso

22

31,5

11 alunos

1

28

10 alunos

1

28

05 alunos

1

35

04 alunos

1

86

48 alunos

1

35

46 alunos

1

48

46 alunos

1

76

42 alunos

1

56

11 alunos

1

Dificil
Acesso

22

87

39 alunos

1

Dificil
Acesso

22

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
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46
47
48

Cágados, Mirante – Vespertino
Esmeraldo Meira, Lameiro, Pé do
Morro, Grama, Mirantinho, Salina Vespertino
Laranjeira, Lagoa da Pedra, Tabua
- Matutino

56

42 alunos

1

86

20 alunos

1

82

10 alunos

1

49

Acre, Paraíso - Matutino

26

12 alunos

1

50

Acre, Rancador – Vespertino

18

10 alunos

1

51

Fazendinha, Rancador, Duas Irmãs,
Lagoa da Pedra, Mirante –
Laranjeira, Espirito Santo, Mirante –
Vespertino
Laranjeira, Tabua, Gameleira,
Grama, Gongo, Mirante - Noturno

84

18 alunos

1

33

16 alunos

1

74

21 alunos

1

54

Vazante - Areião (matutino)

28

03 alunos

1

55

Vazante – Areião (vespertino)

28

03 alunos

1

52
53

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso

22

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso

22

22

22
22
22
22
22
22
22

Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as características constantes do Anexo I – Especificações
Técnicas/Proposta de Preço deste Edital.
Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legislação vigente.
O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias.________________________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) (Identificação) R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º
XXX.XXX.XXX-XXX
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO Nº ___/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2021
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO
ENTRE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE MIRANTE E A EMPRESA _______
O MUNICÍPIO DE MIRANTE – Estado da Bahia, estabelecida à Avenida Manoel Messias de
Lima, nº. 49 – B. Monte Alegre, CEP: 45.255-000, Mirante – BA, inscrita no CNPJ sob n.º
16.416.521/0001-64, neste ato representado pelo Ilm.º Wagner Ramos Lima, Prefeito
Municipal, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e _____________, CNPJ:
____________: Representada neste ato por ____________brasileira, maior, Portador da
cédula de identidade: ___________, empresa situada à ______________; aqui denominado
CONTRATADA, por força do Pregão Eletrônico nº 039/2021 e sua homologação e adjudicação
pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados a celebração do
presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes:
1 - DO OBJETO DO CONTRATO
Contratação de empresa para prestação de transporte escolar no Município de Mirante-BA,
conforme especificações descritas no termo de referência anexo a este edital.
2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento/prestação de
serviços, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus
anexos, os seguintes documentos:
2.1.2 - Proposta da Contratada.
2.1.2 – Ata de Julgamento
2.2 Os documentos referidos em 2.1 são considerados suficientes para, em complemento a
este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.
3 - DA VIGÊNCIA
3.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura até 31 de dezembro de 2021.
3.2 4 – DO PREÇO
4.1 - O preço total para a prestação do serviço objeto deste contrato é o apresentado na
proposta da contratada, o qual totaliza o valor de R$ _____ (__________), conforme Anexo I
deste contrato.
4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no
mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada,
conforme previsto no edital.
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4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para o
exercício financeiro de 2021, a saber:
UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTE E LAZER
12.361.50.2.013 - Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação
12.361.50.2.016 - Manutenção da Secretária de Educação
12.361.50.2.021 - Manutenção da Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
12.361.50.2.022 - Manutenção da Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
12.361.50.2.023 - Manutenção da Ensino Fundamental - MDE 25%
12.361.50.2.025 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE / PETE
12.361.50.2.030 - Manutenção do PDDE
12.362.50.2.026 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio/Superior
12.362.50.2.062 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar Médio – PETE
12.365.50.2.019 - Manutenção da Educação Infantil/Creches - MDE 25% / FUNDEB 60%
12.365.50.2.061 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar Infantil – PNATE
12.366.50.2.027 - Manutenção do Programa do Brasil Alfabetizado
12.366.50.2.029 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – EJA
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos: 0, 1, 4, 15, 18, 19, 22, 24

5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO
5.1 – O presente contrato terá vigência até __ de __________ de 2021, contado a partir da

assinatura contratual.
5.2 Os serviços deverão ser prestados de forma parcelada, durante o exercício 2021,
conforme solicitação expressa da Secretaria solicitante, em até 02 (dois) dias após cada
solicitação. O prazo começa a correr no momento em que a contratada tiver ciência da
solicitação.
5.3. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:
- provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da
conformidade do produto com as especificações do objeto licitado; - definitivamente, em até
15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do produto e consequente aceitação.
5.4. A prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do
Município, designado(s) para esse fim, que realizará (ão) a atestação de conformidade da
entrega do(s) produto(s). Será permitida a assistência de terceiros.
5.5. O atraso ou a inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula ocasionará a
aplicação das penalidades legais à contratada.
5.6. Verificada a não conformidade de algum dos serviços, a contratada deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades
previstas no Edital do Pregão Eletrônico.
5.7. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto”.
5.8. O pagamento será efetuado de acordo com a prestação dos serviços, e mediante a
comprovação das notas fiscais, por meio de Transferência Eletrônica em até 30 dias, na conta
corrente de titularidade do CONTRATADO.
5.9. O pagamento será efetuado contra empenho, até 30 (trinta) dias após a prestação do
serviço solicitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura e atestação do servidor
responsável pelo recebimento.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SLVVXLKDULNE6IEZSOL20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
10 de Novembro de 2021
80 - Ano - Nº 3163

Mirante

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre
5.10. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização,

a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Serviço, a fim de se acelerar o
trâmite de recebimento do produto e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
5.11. Nenhum pagamento será efetuado à contratada na pendência de atestação de
conformidade da entrega do(s) produto(s) e de cumprimento das obrigações contratuais
assumidas.
6 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
6.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em
parte, sem o expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão
do ajuste.
7 - DAS RESPONSABILIDADES
“A CONTRATADA FICA OBRIGADA A:
7.1 Fornecer o material referido no Edital, conforme o modo e tempo convencionados;
7.2 Responder por danos à Administração ou a terceiros decorrentes de vícios ou defeitos
ocultos que tornem o material impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe diminuam o valor,
mesmo que o material pereça em poder do CONTRATANTE, em razão do vício existente ao
tempo da entrega;
7.3 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes
do presente contrato;
7.4 Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habitação e
qualificação exigidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 039/2021”.
7.5 A recusa pela contratada em entregar o produto adjudicado acarretará a multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da proposta.
7.6 O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero
vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre
o valor total que lhe foi adjudicado.
7.7 O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará a contratada à multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total da obrigação.
7.8 Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a contratada, sem
prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e
descredenciado do cadastro do Município, nos casos de:
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
d) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h) falhar na execução do contrato.
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7.9 Para aplicação das penalidades previstas nos subitem 4 desta cláusula,
7.10 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou
contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do
que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
7.11 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
7.12 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta a contratada em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
8 – DAS PENALIDADES
8.1 - O não fornecimento dos produtos ou serviços nos prazos determinados pela
CONTRATANTE, importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de meio
por cento sobre o valor do contrato.
8.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma
descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.
8.3 – Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá
caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham
a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.
8.4 - A inexecução total do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de
licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto
no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do contrato.
8.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas
nos subitens precedentes.
8.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.
8.7 - Requisitado o produto ou serviço da empresa vencedora, não entregando esta no prazo
previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa
vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima.
9 – DA RESCISÃO
9.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram
quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.
10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da
lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.
9.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art.
78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao
pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato.
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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10.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento
contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
decorrência do mesmo.
10.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações,
que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública.
11 - DA TOLERÂNCIA
11.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.
12 – DO FORO
12.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Poções-Ba, dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente contrato em duas vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixoassinadas, a tudo presentes.
Mirante-Bahia, __ de ______de 2021.

______________________________
WAGNER RAMOS LIMA
Prefeito Municipal de Mirante-Ba
CONTRATANTE

________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
______________________________
CPF N.º
_____________________________
CPF N.º
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2021

A
empresa
_____________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF
nº.
__________________, com sede à _______________________________, representada pelo
Sr. ____________________________, portador do RG nº ______________ e inscrito no
CPF/MF nº ___________________, declara, sob as penas previstas em lei, que em suas
instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18
anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.
Local e data, de ____________________________________

(NOME DA ASSINATURA DO RESPONSAVÉL )
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2021

Nome da Empresa ____________________(CNPJ) ,com sito à _________, declara, sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e
contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores).

Local e Data,_____________________ de__________________ de

____________________________________________
Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ
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EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 040/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 271/2021
O Município de Mirante, com sede na Avenida Manoel Messias de Lima, nº. 49 – B.
Monte Alegre, 45.255-000, Mirante – BA, torna público, através de seu pregoeiro, para
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei federal nº 8.666/93; Lei
federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014; Decreto Federal
10.024/2019, (toda a legislação com as alterações posteriores) além de outras normas
incidentes, e as exigências estabelecidas neste edital.
Data da Disputa: 25/11/2021 Horário da Disputa: 14:30H Local: Portal de Licitações do
Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) Modo de disputa: Aberto ( X ) Aberto e
Fechado ( ) Tipo de Licitação: Por lote ( ) Por item (X ) Global ( ) Recebimento das
propostas: Até as 12:00 do dia 25/11/2021.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal de Licitações do Banco do Brasil
(www.licitacoese.com.br). Pedidos de esclarecimento e dúvidas a respeito do edital ou
do certame poderão ser obtidos no setor de licitações, situado na Avenida Manoel
Messias de Lima, nº. 49 – B. Monte Alegre, 45.255-000, Mirante – BA, no horário das
08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas ou através do e-mail
cplmirante@gmail.com
1. OBJETO
1.1. Constitui objeto desta licitação REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de pneus
para atender a frota de veículos a serviço da Prefeitura Municipal de Mirante-BA,
conforme especificações descritas no termo de referência anexo a este edital.
1.1.1. A licitação será em lotes, formado vários itens, conforme tabela constante do
Termo de Referência.
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema
Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) e as
especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitante
deverá obedecer a este último.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O registro formalizado na ata a ser firmada entre o órgão e as empresas que
apresentarem as propostas classificadas em primeiro lugar no presente certame, terá
validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.
2.2. Durante o prazo de validade do registro de preços o órgão não ficará obrigado a
comprar o(s) item(s) e/ou adquirir os serviços, objeto deste pregão exclusivamente
pelo sistema de registro de preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras
formas de aquisição.
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Quando julgar conveniente, desde que obedecida à legislação
pertinente às licitações,
ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de
condições.
2.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o município optar pela aquisição por meio legalmente
permitido e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado.
2.4. O (a) pregoeiro (a) da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos
preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles
registrados na ata, sendo que serão considerados compatíveis com os de mercado, os
preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo
setor de licitações.
2.5. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior à média dos
preços de mercado, o (a) pregoeiro (a) solicitará ao fornecedor, mediante
correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis
definidos no subitem anterior.
2.6. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do
compromisso assumido, e o (a) pregoeiro (a) da ata deverá convocar os demais
fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
2.7. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, o
(a) pregoeiro (a) procederá à revogação da ata, promovendo a compra por outros
meios licitatórios.
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão:
3.1.1. Os interessados que atendam às exigências estabelecidas neste edital, inclusive
quanto à documentação,
3.1.2. Os que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico de
Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
3.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições
previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos na Seção “DA HABILITAÇÃO”.
3.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
3.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1.Cujo ramo de atividade não seja pertinente e compatível como objeto deste Pregão;
3.4.2.Declaradas inidôneas por ato da Administração Pública;
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3.4.3. Em concordata (processos judiciais anteriores à Lei
nº 11.101/05), recuperação
judicial ou extrajudicial, ou em processo de execução, falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou liquidação;
3.4.4. Estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiária
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.5. Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração
Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração
Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei nº 8.666/93;
3.4.6. Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de
órgão ou entidade contrate ou responsável pela licitação;
3.4.7.Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº. 8. 666/93.
3.5. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de
gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou
rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e
desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos
cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.
3.6. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e cooperativas
aplicam-se, no que couber, as disposições contidas na Lei Complementar n° 123/2006.
3.7. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do
artigo citado deverão apresentar declaração em campo próprio do sistema que
cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 45 da referida Lei Complementar.
3.8. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na
renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
3.9. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão
eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a
possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes,
junto ao Banco do Brasil, mediante a apresentação de procuração por instrumento
público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances
de preços e praticar todos os demais atos e operações no Sistema Informatizado de
Licitações do Banco do Brasil;
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4.2 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante,
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;
4.3 Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados
perante o provedor do sistema eletrônico, através do endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br;
4.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
4.5 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser
utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por
solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente
justificado;
4.6 A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso;
4.7 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
4.8 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica;
4.9 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da
Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações e para que essa possa gozar dos
benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do
credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno
Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação,
conforme o caso;
4.10 Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima
em sua firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no
Sistema junto a qualquer agência do Banco do Brasil S/A;
4.11 A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte (ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos
documentos de habilitação, pela licitante detentora do melhor lance ou proposta,
através de um desses documentos: a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial,
constando a condição de ME ou EPP; b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido
pela Receita Federal;
4.12 O Município não se responsabilizará por qualquer problema que venha ocorrer no
processo de cadastramento junto ao Banco do Brasil que impeça o licitante de
participar do certame;
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4.13 Informações complementares sobre credenciamento
poderão ser obtidas pelo
telefone 0800 61 0500 ou pelo e-mail: licitações@bb.com.br.
5. DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta até
a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2 O licitante deverá clicar na opção “oferecer proposta” e preencher o formulário eletrônico
no sistema apresentado na tela com os dados pertinentes à sua proposta de preços,
vedada a identificação da proponente ou do seu representante legal, sob pena de
desclassificação.
5.3 Na PROPOSTA DE PREÇO ANEXADA NO SISTEMA o licitante deverá,
obrigatoriamente, mencionar, a descrição do objeto ofertado preferencialmente em
consonância com modelo constante no Temo de Referência Anexo I, a MARCA, bem
como o MODELO, TIPO ou REFERÊNCIA (de todos os itens do lote), quando for o
caso, dos produtos ofertados, sendo permitida a identificação da empresa.
5.4 Após registrar a proposta de preço o licitante deverá anexar em formato digital o
original ou cópia autenticada, de todos os documentos de habilitação definidos no
edital na opção “INCLUIR ANEXO LOTE”.
5.5 Após o envio da proposta de preço e os documentos de habilitação, o licitante
deverá manifestar, em campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação, e a conformidade de sua proposta com as
exigências e demais condições previstas neste Edital.
5.6 A falsidade das declarações sujeitará o licitante a sanções prevista em lei.
5.7 A partir do horário previsto no PREÂMBULO para início da sessão pública do
pregão eletrônico terá lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em
perfeita consonância com as especificações e condições estabelecidas no edital, as
quais serão classificadas para a etapa de lances.
5.8 Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não
contiverem informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto
proposto; contiverem emenda, rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua
compreensão; apresentarem o prazo de validade da proposta inferior ao estabelecido;
apresentarem prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido;
apresentarem prazo de garantia inferior ao estabelecido.
5.9 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
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5.10 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada
e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.11 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.
5.12 Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio
de lances.
5.13 As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão
disponíveis na internet.
5.14 Iniciadas a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta.
5.15 Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser
notificados do dia e hora em que a sessão pública terá continuidade.
5.16 No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
5.17 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a trinta minutos,
a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.
6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico acessível via sítio www.licitacoes-e.com.br, na data, horário e local
indicados neste Edital.
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresente nas
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
6.4. A troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamente via
sistema, que disponibilizará campo próprio.
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6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão
encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.6. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser 5%.
6.7. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da
etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os
lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a trinta minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.
6.9. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e,
na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
6.10. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e as
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de2015.
6.10.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou
lance de maior desconto serão considerados empatados com a primeira colocada.
6.10.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo controlado pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto.
6.10.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no sub item anterior.
6.11. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das
propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
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6.12. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contra proposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção
de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste
Edital.
6.12.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar como licitante para que seja obtido preço melhor.
6.12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
6.13. Será declarado arrematante o que apresentar o maior desconto para o lote.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
7.1.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao
preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
7.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.
7.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto,
sob pena de não aceitação da proposta.
7.3.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
7.3.2 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.
7.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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7.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,0 informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
7.6. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, como fim de negociar a obtenção
de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste
Edital.
7.6.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se foro caso.
7.8. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do
licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação,
respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem
necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.
8. DA HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,
mantido
pela
Controladoria-Geral
da
União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.3.Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
8.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
8.1.5. A existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de
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contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário.
8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
8.4. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para efeito de
habilitação, nas condições seguintes:
8.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.4.1.1no caso de empresário individual, Requerimento de Empresário (última alteração).
8.4.1.2 em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente
consolidado, à luz do Novo Código Civil Brasileiro, devidamente registrados,
acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de
eleição ou designação e investidura dos atuais administradores.
8.4.1.3 no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente consolidado, à
luz do Novo Código Civil Brasileiro, devidamente registrados, acompanhados dos atos
comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores.
8.4.1.4 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.
8.4.1.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
8.4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;
8.4.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.4.2.3.Prova de regularidade como Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS);
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8.4.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos 0perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.4.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio
do proponente, dentro de seu período de validade;
8.4.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio
do proponente, dentro de seu período de validade;
8.4.2.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.
8.4.2.8. Caso o licitante detentor do maior desconto seja qualificado como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.4.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 01
(um) Atestado em nome da empresa, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, acompanhado de nota fiscal e/ou contrato e/ou extrato do contrato
do referido atestado, Conforme a Lei 8.666/93 em seu art. 30, inciso II e §4º; b) Alvará
de funcionamento atualizado, expedido pela Prefeitura da sede da proponente;
8.4.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário
individual. Caso opte pela entrega de Certidão emitida na Comarca, deverá o licitante
apresentar Declaração que comprove o emitente ser o Distribuidor judicial.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário
registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a
situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de
03 (três) meses da data da apresentação da proposta. Serão considerados como na
forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício
social assim apresentados: - microempresas e empresas de pequeno porte
(sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por
fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou
em outro
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órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e das demonstrações
de resultado do
último exercício social devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicílio da empresa.
b.1) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte enquadradas no
SIMPLES NACIONAL poderá apresentar em substituição ao balanço o extrato do
SIMPLES NACIONAL dos últimos 03 (três) meses;
c) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social
deverão trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do
contador ou de outro profissional.
9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
9.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não
comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
9.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
9.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com
a fase do procedimento licitatório.
10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDOR
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da sessão final e deverá:
a) estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, e com
valor final de seu lance para o respectivo item ou itens em que foi vencedor;
b) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;
c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
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10.2. A proposta final deverá ser documentada nos
autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
11 DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA
11.1 Havendo necessidade de apresentação de amostras, o pregoeiro a qualquer
tempo com registro no sistema, poderá solicitar e designar data e hora para que o
detentor da oferta classificada em primeiro lugar proceda a sua realização, ficando
facultado aos demais licitantes o acompanhamento da apresentação.
11.2 Se inexistente a aferição da primeira amostra, deverá ser notificado o detentor da
proposta subsequente, na ordem de classificação, para apresentação de sua amostra,
e assim sucessivamente, até que se obtenha amostra compatível.
11.3 A amostra deverá ser entregue contra -recibo, no prazo acima estipulado.
11.4 A amostra deverá estar lacrada e em embalagem que contenha as informações
que permitam identificar o licitante e o procedimento licitatório ao qual se refere.
11.5 Amostras apresentadas serão analisadas com o objetivo de aferir a sua
compatibilidade com os requisitos e as especificações contidas no item 5 de termo de
referência, bem como com as consignadas na proposta apresentada pelo licitante,
podendo o responsável pela condução do certame proceder à avaliação e análise com
o assessoramento de unidades técnicas competentes.
11.6 Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, desmontados,
instalados e submetidos aos testes necessários, sendo devolvidos ao licitante no
estado em que se encontrarem ao final da avaliação, não cabendo ressarcimento do
valor do objeto.
11.7 A amostra apresentada deverá possuir elementos e quantidades suficientes que
permitam a identificação do objeto, bem como a constatação de suas propriedades e
do seu rendimento, além do número do registro no órgão competente, quando exigido.
11.8 Entregue a amostra, não serão permitidas quaisquer modificações no produto
apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante do edital.
11.9 A não apresentação será reputada desistência, com as consequências
estabelecidas em lei.
11.10 A desconformidade ou incompatibilidade da amostra com os requisitos e
especificações do instrumento convocatório implicará na desclassificação da proposta.
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11.11 A amostra aprovada permanecerá em poder do0 órgão licitante para fins de
confrontação quando do recebimento do material licitado, sendo liberada somente
após a conclusão do contrato.
11.12 As amostras reprovadas deverão ser retiradas em até 30 (trinta) dias, contados
da publicação da homologação da licitação, ficando esclarecido que as que não forem
retiradas nesse prazo serão descartadas ou utilizadas pela adm.
11.13 Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início de
entrega dos materiais ofertados.
11.14 Critérios objetivo de avaliação: Para efeito de aceitação ou de reprovação das
amostras, os parâmetros mínimos são os abaixo relacionados:
11.15 As amostras apresentadas deverão atender obrigatoriamente as especificações
contidas neste termo de referência.
11.16 Nesse caso especifico não e necessário amostra.
12 DOS RECURSOS
12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de até 2 (duas) horas, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
12.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, via e-mail – cplmirante@gmail.com, devendo os
demais licitantes ser intimados para, querendo, apresentarem contra razões também
pelo e-mail, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
12.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
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13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do(a) Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados;
13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
14 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
14.1 Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o prestador de serviço
registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar
instrumento
equivalente,
conforme
o
caso
(Nota
de
Empenho/Carta
Contrato/Autorização de fornecimento/prestação de serviço), no prazo de 05 (cinco)
dias úteis contados de sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.1.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados a partir da
assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. No
caso de contrato de fornecimento ou prestação de serviço não continuado, o prazo de
vigência do contrato é até 31.12.2021 e não admite prorrogação (art. 57, caput, da Lei
n° 8.666/93).
14.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento;
14.3 O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
14.4 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de
habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a
verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de
habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e
das demais cominações legais.
15 DA REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
15.1 As regras acercada repactuação do valor contratual são as estabelecidas na
Minuta do Contrato, anexo IV deste Edital.
16 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
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16.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto
e de fiscalização estão
previstos no Termo de Referência/Minuta do Contrato anexos I e IV.
16.2 O PRAZO PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS SERÁ DE 08
(OITO) DIAS, APÓS A SOLICITAÇÃO, VISTO QUE PRAZO SUPERIOR A ESSE
TRARIA PREJUÍZOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS À POPULAÇÃO.
16.3 Sendo o prazo acima estipulado não cumprido será a empresa notificada e
posteriormente aberto processo administrativo por inexecução contratual.
17 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DACONTRATADA.
17.1 As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência/Minuta do Contrato anexos I e IV.
18 DO PAGAMENTO
18.1 O pagamento será efetuado pelo Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura contendo o detalhamento dos
bens fornecidos/serviços prestados, através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta corrente indicado pelo Contratado;
18.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da datada apresentação da Nota Fiscal ou
Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada de
certidões negativas de contribuições previdenciárias (SRF) e FGTS;
18.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal ou
Fatura apresentada em relação aos bens efetivamente fornecidos;
18.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade
imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras, sendo que nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para o Contratante;
18.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento;
18.6 Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, podendo o prazo ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério do Contratante;
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18.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como, quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
18.8 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa;
18.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não
regularize sua situação junto aos órgãos de fiscalização;
18.10 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade do Contratante, não será rescindido o contrato em execução com a
Contratada inadimplente na Receita Federal e no FGTS;
18.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável:
18.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime,
no entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto
na referida Lei Complementar.
19 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
19.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado:
19.1.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
19.2 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual
ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última
proposta individual apresentada durante a fase competitiva;
19.3 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine
a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal.
20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SLVVXLKDULNE6IEZSOL20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
10 de Novembro de 2021
102 - Ano - Nº 3163

Mirante

GABINETE DO PREFEITO - PODER
EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
0

20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante
ou adjudicatário que:
20.1.1 Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro
de preços;
20.1.2 Apresentar documentação falsa;
20.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.5 Não mantiver a proposta;
20.1.6 Cometer fraude fiscal;
20.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.
20.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME ou EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances;
20.3 O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeito, sempre juízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
20.3.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
20.3.2 Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos.
20.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro do Município;
20.5 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência (Anexo I).
21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DEESCLARECIMENTO
21.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital;
21.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
cplmirante@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no Setor de Licitações,
cujo endereço se encontra indicado no preambulo deste edital;
21.3 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame;
21.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão
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pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail indicado no
preâmbulo deste edital;
21.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame; 21.6 As respostas às impugnações e os esclarecimentos
prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e
estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro;
22.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação;
22.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
22.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
22.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
22.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, somente se iniciando e vencendo prazos
em dias de expediente na Administração;
22.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público;
22.8 Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou
demais peças, acessórios que compõem o processo, prevalecerão as deste edital;
22.9 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
I. TERMO DE REFERÊNCIA
II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ PROPOSTA DE PREÇOS
III. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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IV. MINUTA DO CONTRATO
V. DECLARAÇÃO DO MENOR
VI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

0

IMPEDITIVOS
Mirante - BA, 10 de Novembro de 2021.

Alex Vieira Silva
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
271/2021 PREGÃO ELETRÔNICO
SRP N° 040/2021
1. OBJETO: A presente licitação tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS para
aquisição de pneus para atender a frota de veículos a serviço da Prefeitura Municipal
de Mirante-BA, conforme especificações descritas nesse termo de referência anexo a
este edital.
2. BASE LEGAL: O Objeto deste Termo de Referência tem amparo legal,
integralmente, na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 que institui, no âmbito da
União, estados, Distrito Federal e Município, nos termos do art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de
bens e serviços comuns, e dá outras providencias no Decreto nº 3.555, de 08 de
agosto de 2000 que aprova o Regulamento para a modalidade de licitação
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e, subsidiariamente,
na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração
Publica e dá outras providencias, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº
147 de 2015.
3. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. DA CONTRATADA
3.1.1.Entregar o material no prazo, na forma e no local estabelecido neste Termo;
3.1.2. A contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes do fornecimento do material, mão de obra, necessário à boa e perfeita
entrega dos produtos. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por
quaisquer prejuízos que sejam causados à Contratante ou a terceiros;
3.1.3. A empresa contratada ficará obrigada a trocar, imediatamente, o produto que
vier a ser recusado, sem nenhum custo adicional para a CONTRANTE.
3.1.4. Transportar o material conforme as normas da Legislação pertinente, de
preferência em veículos fechados em perfeitas condições, para garantir a integridade e
a quantidade dos mesmos;
3.1.5. Manter entendimento com a SM objetivando evitar interrupções ou paralisações
durante a entrega dos produtos.
3.1.6.Responsabilizar-se pela procedência, qualidade, validade e entrega dos produtos;
3.2. DA CONTRATANTE
3.2.1. A Prefeitura Municipal de Mirante não estará obrigada a adquirir os quantitativos
dispostos neste Termo de Referência, devendo adquirir os produtos de acordo com a
sua necessidade; Os produtos que não forem adquiridos imediatamente ficarão
registrados em Ata para suprir qualquer eventualidade, quando necessário;
3.2.2. A contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem
como por qualquer danos causados a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou subordinados;
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3.2.3. Acompanhar a entrega dos produtos e avaliar a sua
qualidade, sem prejuízo da
responsabilidade da Contratada, podendo rejeitá - los, mediante justificativa;
3.2.4. Efetuar o pagamento do material entregue nas condições estabelecidas neste Termo;
3.2.5. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases do
fornecimento do objeto contratado.
4. PRAZO DE ENTREGA: Máximo de 08 (Oito) dias úteis, contados do recebimento
da Ordem de Compras.
5. PRAZO DE RECEBIMENTO: Provisoriamente: no ato da entrega Definitivamente:
em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório, após verificação da quantidade
e da conformidade do bem entregue com as exigências estabelecidas neste termo.
6. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado, sede da Secretaria Municipal.
7. HORÁRIO DE ENTREGA: O material deverá ser entregue de segunda à sexta feira,
das 08:00 horas às 12:00 e das 14:00 às 17:00, na Secretaria Municipal.
8. FORMA DE PAGAMENTO: O Pagamento será efetuado, em parcela única ou
diversas, dependendo valor total, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura
devidamente atestada pelo setor requisitante, mediante comprovação de regularidade
com a Fazenda Federal, Seguridade Social, FGTS, CDNT e o Município de sede,
através de Certidões Negativas.
Mirante - BA, 10 de Novembro de 2021.

Alex Vieira Silva
Pregoeiro
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ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
271/2021 PREGÃO ELETRÔNICO
SRP N° 040/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de pneus para atender a frota de
veículos a serviço da Prefeitura Municipal de Mirante-BA, conforme especificações
descritas no termo de referência anexo a este edital.
PNEUS DE 1ª LINHA / SERVIÇOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

MARCA

UNITÁRIO

1

Pneu 175/70 R 13 - Radial, não
remoldado e não Recauchutado

UNID

40

R$

2

Pneu 185/65 R 15 - Radial, não
remoldado e não Recauchutado

UNID

60

R
$

3

Pneu 175/70 R 14 - Radial, não
remoldado e não Recauchutado

UNID

140

R
$

4

Pneu 275/80 R.22.5-Radial, não
remoldado e não Recauchutado

UNID

80

R
$

5

Pneu 225/75 R.16 - Radial, não
remoldado e não Recauchutado

UNID

40

R
$

6

Pneu 295/80 R.22.5-Radial, não
remoldado e não Recauchutado

UNID

30

R
$

7

Pneu c/ protetor 7.50 - 16 Radial, não remoldado e não
Recauchutado

UNID

30

R
$

8

Pneu 17.5 - 25 L3 20 LONAS,
não remoldado e não
Recauchutado

UNID

24

R
$

9

Pneu 14.00 - 24 L3 20 LONAS,
não remoldado e não
Recauchutado

UNID

30

R
$
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10

Pneu 265/65-R17 Radial, não
remoldado e não Recauchutado

UNID

20

R
$

11

Pneu 205/75 R 16 - Radial, não
remoldado e não Recauchutado

UNID

20

R
$

12

Pneu 1.000 R20 - Radial
Borrachudo, não remoldado e
não Recauchutado

UNID

30

R
$

13

Pneu 215/75R17.5 Radial Liso,
não remoldado e não
Recauchutado

UNID

30

R
$

14

Pneu 750- R16 - Radial, não
remoldado e não Recauchutado

UNID

20

R
$

15

Pneu 185/70.14- Radial não
remoldado e não Recauchutado

UNID

30

R
$

16

Pneu 235/70-R16 - Radial, não
remoldado e não Recauchutado

UNID

20

R
$

17

Pneu para Moto Traseiro
110/90- 17

UNID

20

R
$

18

Pneu para Moto dianteiro 90/9019

UNID

20

R
$

19

Pneu para Moto Dianteiro 2.7518

UNID

20

R
$

20

Pneu para MotoTrazeiro 100/9018

UNID

20

R
$

21

Protetor aro 20

UNID

40

R
$

22

Protetor aro 750x16

UNID

20

R
$

23

Câmara de ar 1000 - 20

UNID

40

R
$
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24

Câmara de ar 750x16

UNID

20

0
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25

Câmara de ar 1400 - 24

UNID

12

R
$

26

Pneu 14.9/13.24, 2 R1 10 Lonas

UNID

8

R
$

27

Pneu 1400-24 16 Lonas

UNID

16

R
$

Valor total

R$

Os Pneus deverão ser entregues no Município de Mirante, no prazo de 08 (Oito) dias úteis.
Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com
as características constantes do Anexo I – Especificações Técnicas/Proposta de Preço
deste Edital.
Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias,
conforme legislação vigente.
O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo
envelope, conforme art. 64, §3º da Lei de Licitações. A eficácia suspensiva dos
recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao
prazo de convocação previsto no artigo 64 § 3º da Lei de Licitações.

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da
empresa) (Identificação) R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º
XXX.XXX.XXX-XXX
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ANEXO III – ATA DE REGISTRO DE
PREÇO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 271/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°
040/2021
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE O MUNICÍPIO DE MIRANTE – Estado
da Bahia, estabelecida à Avenida Manoel Messias de Lima, nº. 49 – B. Monte Alegre,
CEP: 45.255-000 Mirante – BA, inscrita no CNPJ sob n.º 16.416.521/0001-64, neste
ato representado pelo Ilm.º WAGNER RAMOS LIMA, Prefeito Municipal, nos termos
do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, que
regulamenta a aplicação do Sistema de Registro de Preços nos municípios, e as
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das
propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO SRP 040/2021, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, transcurso o prazo para interposição de recursos e Aviso de
Resultado e Homologação publicado no DOM nº..........do dia ..... ,
página,
à(s)
empresa(s)
abaixo citada(s), doravante denominada(s) Fornecedor (es), firmam a presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de pneus para os veículos
a serviço da Prefeitura Municipal de Mirante-BA.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 040/2021– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
conforme o tabela (s) abaixo:
NOME DA EMPRESA:
Pessoa
Jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
, localizada no
endereço,
neste ato representada pelo Sr.
,
inscrito no CPF nº
, portador do RG nº
,
residente
e
domiciliado
.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT

MARCA

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1
2
3
4

TOTAL R$.
III - CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1 Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão
Permanente de Licitação, ÓRGÃO GERENCIADOR da presente Ata, nos termos da
legislações vigentes, que regulamenta a aplicação do Sistema de Registro de Preço,
autorização para prestação dos
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serviços para serem atendidos, de acordo com o Edital
de Licitação que faz parte
integrante da presente Ata.
3.2 A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual
deverá ser assinado e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da comunicação.
3.3 Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos
materiais, objeto deste Pregão.
3.4 Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no
edital para entregar o produto.
3.5 Os materiais deverão ser entregues, no local designado pela Secretaria
requisitante, de acordo com o edital do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 040/2021,
Termo de Referência, Anexo I, bem como da proposta vencedora da licitação e das
cláusulas da presente Ata.
3.6 O Município, por intermédio da secretaria requisitante não está obrigado a
contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições.
IV - CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem
Bancária em conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a
data do recebimento
do material, mediante a apresentação da Nota Fiscal
acompanhada de Autorização de Fornecimento.
4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura as Autorizações de
Fornecimento/Ordem de Serviços, devidamente assinadas por preposto autorizado
pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento
das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.3 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos
entregues, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a
Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser
considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente
regularizada.
4.4 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais,
nem implicará em aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e
das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões
fiscais e trabalhistas.
4.7 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
V - CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1 O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, contado a
partir da sua assinatura, cuja vigência tem a possibilidade de prorrogação.
5.2 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93
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5.2.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência
de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações
junto aos fornecedores.
5.2.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.2.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será
liberado do compromisso assumido;
5.2.3 Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, oórgão gerenciador poderá:
5.2.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
5.2.3.2Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.2.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a
obtenção da contratação mais vantajosa.
VI - CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS
6.1 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
6.2 Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços,
quando desejarem fazer uso da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, deverão
manifestar seu interesse, junto ao órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem
de classificação.
6.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
VII - CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1 Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade
requisitante, quando:
7.1.1.1A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
7.1.1.2 A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e
a unidade requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
7.1.1.3 A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato
decorrente deste instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas
no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações
posteriores;
7.1.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato
decorrente deste instrumento de registro;
7.1.1.5Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
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7.1.1.6 Por razões de interesse público devidamente demonstradas
e justificadas pela
Administração.
7.1.2 Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em)
estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer
alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93
com as respectivas alterações posteriores.
7.1.2.1 A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados
deverá ser dirigida a Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação
das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
7.3 Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa
detentora será comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao
processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.
7.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de
grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2 Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à
Comissão Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço,
telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de
correspondência e outros documentos.
VIII - CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do
respectivo extrato no Diário Oficial do Município.
8.2 Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições
e respectivos atos administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº
/2021.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro
de Preços, em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.
Mirante-Bahia,

de

de 2021.

Wagner Ramos Lima
Prefeito Municipal de MiranteBa
CONTRATANTE
CONTRATADA
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO Nº
/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
271/2021 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°
040/2021

TERMO DE CONTRATO
CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE MIRANTE E A EMPRESA
O MUNICÍPIO DE MIRANTE – Estado da Bahia, estabelecida à Avenida Manoel
Messias de Lima, nº. 49 – B. Monte Alegre, CEP: 45.255-000, Mirante – BA, inscrita no
CNPJ sob n.º 16.416.521/0001-64, neste ato representado pelo Ilm.º WAGNER
RAMOS LIMA, Prefeito Municipal,
de
ora
em
diante
denominada
CONTRATANTE, e
,
CNPJ:
: Representada neste ato por
brasileira, maior, Portador da
cédula de identidade:
, empresa situada à
;
aqui
denominado CONTRATADA, por força do Pregão Eletrônico SRP nº 040/2021 e sua
homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como
justos e acordados a celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições
seguintes:
1 - DO OBJETO DO CONTRATO
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de pneus para os veículos a serviço da
Prefeitura Municipal de Mirante-BA.
2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento/prestação
de serviços, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das
obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem
transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:
2.1.1 - Proposta da Contratada.
2.1.3 – Ata de Julgamento 2.2 - Os documentos referidos em
2.1 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua
extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.
3 - DA VIGÊNCIA
3.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura até 31 de dezembro de 2021.
3.2 4 – DO PREÇO
4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na
proposta da contratada, o qual totaliza o valor de R$
(
), conforme Anexo I
deste contrato.
4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os
lucros da contratada, conforme previsto no edital.
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4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por
conta do orçamento
vigente para o exercício financeiro de 2021, a saber:
Unidade: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Proj./Ativ.: 2.004 - Manutenção da Secretaria Municipal de
Administração Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de
Consumo
Recurso: 0
Unidade: 02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Proj./Ativ.: 2.004 - Manutenção da Secretaria Municipal de
Administração Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de
Consumo
Recurso: 0
Unidade: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Proj./Ativ.: 2.033 - Manutenção da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de
Consumo
Recurso: 0
Unidade: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Proj./Ativ.: 2.033 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Recurso: 0
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ.: 2.063 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de
Saúde Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo
Recuso: 2, 9
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ.: 2.063 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de
Saúde Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Recuso: 2
Unidade: 03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ.: 2.069 - MAN. IMPL. AÇÕES V. SANIT. PROT À SAÚDE(VAC./END./VIG.)
Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de
Consumo Recurso: 14
Unidade: 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ.: 2.070 - Manut./Implementação/Ampliação Serv. e Ações Atenção
Básica Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo
Recurso: 14
Unidade: 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ.: 2.070 - Manut./Implementação/Ampliação Serv. e Ações Atenção
Básica Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Recurso: 14
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Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.: 2.054 - Fundo Municipal de de Assistência Social FMAS Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de
Consumo
Recuso: 29

Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.: 2.054 - Fundo Municipal de de Assistência Social - FMAS
Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Recuso: 29
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.: 2.057 - Gestão da Ações Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - SCFV
Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de
Consumo Recuso: 29
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.: 2.057 - Gestão da Ações Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - SCFV
Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Recuso: 29
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.: 2.058 - Desenvolvimento das Ações do
IGD PBF Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material
de Consumo Recuso: 29
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.: 2.058 - Desenvolvimento das Ações do IGD PBF
Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Recuso: 29
Unidade: 02.04 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTE E LAZER
Proj./Ativ.: 2.013 - Manutenção do Ensino Fundamental - Salário
Educação Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo
Recurso: 4
Unidade: 02.04 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTE E LAZER
Proj./Ativ.: 2.022 - Manutenção da Ensino Fundamental FUNDEB 40% Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de
Consumo
Recurso: 19
Unidade: 02.04 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTE E LAZER
Proj./Ativ.: 2.023 - Manutenção da Ensino Fundamental MDE 25% Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de
Consumo
Recurso: 1
Unidade: 02.04 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTE E LAZER
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Proj./Ativ.: 2.013 - Manutenção da Ensino Fundamental –
Salário
Educação Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo
Recurso: 4

Unidade: 02.04 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTE E LAZER
Proj./Ativ.: 2.022- Manutenção da Ensino Fundamental – FUNDEB 40%
Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Recurso: 19
Unidade: 02.04 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTE E LAZER
Proj./Ativ.: 2.023 - Manutenção da Ensino Fundamental – MDE 25%
Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Recurso: 1
5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO
5.1 – O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021, contado a partir
da assinatura contratual.
5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues de forma parcelada, durante o
exercício 2021, conforme solicitação expressa da Secretaria solicitante, em até 02
(dois) dias após cada solicitação. O prazo começa a correr no momento em que a
contratada tiver ciência da solicitação.
5.3. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será
recebido: - provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior
verificação da conformidade do produto com as especificações do objeto licitado; definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório,
após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação.
5.4. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s)
do Município, designado(s) para esse fim, que realizará (ão) a atestação de
conformidade da entrega do(s) produto(s). Será permitida a assistência de terceiros.
5.5. O atraso ou a inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula
ocasionará a aplicação das penalidades legais à contratada.
5.6. Verificada a não conformidade de algum dos produtos, contratada deverá
promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
sujeitando-se às penalidades previstas no Edital do PE 040/2021.
5.7. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto”
6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 pagamento será efetuado de acordo com as solicitações dos materiais, e mediante
a comprovação das notas fiscais, por meio de Transferência Eletrônica em até 30 dias,
na conta corrente de titularidade do CONTRATADO.
6.2 O pagamento será efetuado contra empenho, até 30 (trinta) dias após a entrega do
equipamento solicitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura e atestação do
servidor responsável pelo recebimento.
6.3 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de
Fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do produto e posterior
liberação do documento fiscal para pagamento.
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6.4 Nenhum pagamento será efetuado à contratada na
pendência de atestação de
conformidade da entrega do(s) produto(s) e de cumprimento das obrigações
contratuais assumidas.
6 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo
ou em parte, sem o expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob
pena de rescisão do ajuste.
8 - DAS RESPONSABILIDADES
“A CONTRATADA FICA OBRIGADA A:
8.1 Fornecer o material referido no Edital, conforme o modo e tempo convencionados;
8.2 Responder por danos à Administração ou a terceiros decorrentes de vícios ou
defeitos ocultos que tornem o material impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe
diminuam o valor, mesmo que o material pereça em poder do CONTRATANTE, em
razão do vício existente ao tempo da entrega;
8.3 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes do presente contrato;
8.4 Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habitação e
qualificação exigidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 040/2021”.
8.5 A recusa pela contratada em entregar o produto adjudicado acarretará a multa de
10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.
8.6 O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5
(zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por
cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.
8.7 O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará a contratada à multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da obrigação.
8.8 Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a contratada,
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, e descredenciado do cadastro do Município, nos casos de:
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
d) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h) falhar na execução do contrato.
8.9 Para aplicação das penalidades previstas nos subitem 4 desta cláusula,
8.10 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do
licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas
justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
8.11 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
8.12 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta a contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
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9 – DAS PENALIDADES
9.1 - O não fornecimento dos produtos ou serviços nos prazos determinados pela
CONTRATANTE, importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem
de meio por cento sobre o valor do contrato.

9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da
mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.
9.3 – Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não
terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus
atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.
9.4 - A inexecução total do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do
direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta,
conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nos subitens precedentes.
9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que
a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.
9.7 - Requisitado o produto ou serviço da empresa vencedora, não entregando esta no
prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo produto da
empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos
subitens acima.
10 – DA RESCISÃO
10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e
suas alterações.
10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art.
79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.
10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do
art.
78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda,
ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato.
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no
fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que
possa surgir em decorrência do mesmo.
11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas
alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela
administração pública.
12 - DA TOLERÂNCIA
12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições
deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou
prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como
se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
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13 – DO FORO
13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Poções-Ba, dirimir todas
e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo- assinadas, a tudo presentes.
Mirante-Bahia,

de

de 2021.

WAGNER RAMOS
LIMA
Prefeito Municipal de MiranteBa CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF N.º

_
CPF N.º

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SLVVXLKDULNE6IEZSOL20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
10 de Novembro de 2021
122 - Ano - Nº 3163

Mirante

GABINETE DO PREFEITO - PODER
EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
0

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA
MENOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 040/2021

A empresa
com
sede

, inscrita no CNPJ/MF nº.
,
, representada pelo Sr.
, portador do RG nº
e
inscrito
no
CPF/MF nº
, declara, sob as penas previstas em lei, que em suas
instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores
de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
à

Local e data, de
(NOME DA ASSINATURA DO RESPONSAVÉL )
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS
SUPERVENIENTES PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
271/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 040/2021

Nome da Empresa
(CNPJ) ,com sito à
, declara, sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e
contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores).

Local e Data,

de

de

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SLVVXLKDULNE6IEZSOL20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

