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AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO
A Prefeitura Municipal realizará, na Sede da Prefeitura, conforme especificações dos EDITAIS disponíveis no diário
do município https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial e https://lencois.ba.gov.br/moradores/ através do
link, Diário Oficial ou na sede desta Prefeitura, Tipo de julgamento: Menor Preço: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
02/2022 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de maquinas com operador para
atender as demandas do município de LENÇÓIS-BA. Recebimento das propostas através do site
https://www.licitacoes-e.com.br; Início da disputa 04/03/2022 às 10:00h. Tipo de julgamento: Menor Preço.
Informações: (75) 3334-1121 ou licitacaopmlencois@gmail.com. Lençóis-BA, 10 de fevereiro de 2022.WENILSON
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2022
(ID923999)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
MAQUINAS COM OPERADOR PARA ATENDER
AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS-BA.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS,
Estado da Bahia, por meio do Setor de Licitações e Contratos e notadamente pelo Pregoeiro
devidamente nomeado pelo Decreto n°. 35/2021, sediado na Rua Nossa Senhora da Vitória 01, Centro,
na cidade de Lençóis/BA, Estado da Bahia, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, critério de julgamento menor preço por lote/grupo, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, das disposições do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicado em vista do
Decreto Municipal nº 164, de 09 de abril de 2021, aplicáveis, também, as disposições da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente, dos termos da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data limite para o recebimento de esclarecimentos/impugnações: 01/03/2022, às 14:00 horas.
Data limite para o recebimento das PROPOSTAS: 03/03/22, às 09:00 horas.
Abertura das propostas 03/03/2022 às 09:00h
Data da SESSÃO: 04/03/22, às 09:00 horas.
Local: www.licitacoes-e.com.br - sistema de licitações eletrônicas do Banco do Brasil

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
MAQUINAS COM OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE
LENÇÓIS-BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
1.2.
A licitação será dividida em lote, formados por itens, conforme tabela constante do
Termo de Referência, devendo oferecer proposta para todos os itens que compõem o lote/grupo.
1.3.
O critério de julgamento adotado será o menor preço global do lote/grupo, observadas
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2021, com a obrigação deste ente
público em registrar as despesas dessa natureza nos orçamentos dos próximos exercícios, na
classificação abaixo:
Secretaria: 2.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 2.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Atividade: 15.451.0003.1.060 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
15.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
15.452.0003.2.011 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
15.452.0003.2.086 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS
Natureza da despesa:
33.90.39.99
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2.
Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão ser
credenciados previamente perante o provedor do sistema – o Banco do Brasil S.A – para a geração
de chave e senha de acesso. A senha não é da empresa licitante, ela é de responsabilidade da
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pessoa física que representa a empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferível, devendo ser
mantida sob sigilo absoluto.
3.3.
As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, 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
aplicativo Licitações.
3.4.
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.
3.5.
Para o credenciamento, os interessados deverão dirigir-se a qualquer agência do Banco
do Brasil S.A, para que façam sua adesão ao aplicativo Licitações.
3.6.
Para o licitante correntista do Banco, é necessário: a) firmar Termo de Adesão ao
Regulamento; b) nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como
legítimo(s) para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de
Nomeação de Representante). - O(s) representante(s) também será(ão) registrado(s) no sistema; Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ão) fornecer cópia de identidade, CPF e
comprovante de residência.
3.7.
Para o licitante não correntista do Banco, é necessário: a) fornecer cópia do contrato
social, do CNPJ e dos documentos pessoais dos sócios; b) firmar Termo de Adesão ao
Regulamento; c) nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como
legítimo(s) para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de
Nomeação de Representante). - O(s) representante(s) também será(ão) registrado(s) no sistema; Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ão) fornecer cópia de identidade, CPF e
comprovante de residência.
3.8.
O aplicativo “licitações-e” pode ser acessado através dos endereços eletrônicos
www.bb.com.br, opção Governo; diretamente em www.governo-e.com.br ou www.licitacoese.com.br.
3.9.
O Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação de Representante
podem ser obtidos na página do aplicativo Licitações, na Internet, opção “Solicitação de
Credenciamento” no “Licitações”, ou fornecidos pelas agências do Banco.
3.10.
A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser
utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado
ou por iniciativa do Banco, devidamente justificada.
3.11.
É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Prefeitura
Municipal de Lençóis, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
3.12.
O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação e que estejam com credenciamento regular no provedor do sistema
eletrônico – e Banco do Brasil S.A.
4.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e para
o micro empreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3.
Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1.
Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
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4.3.2.
Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.3.
Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4.
Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
4.3.5.
Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquidação;
4.3.6.
Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.3.7.
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU - Plenário).
4.3.8.
Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
4.3.9.
Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da
Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
4.3.10.
Empresa que esteja suspensa de licitar ou contratar no âmbito do Município de
Lençois- Bahia e/ou declarada inidônea por qualquer Órgão Público Federal, Estadual ou
Municipal, na data da licitação e;
4.3.11. É vedada a participação de cooperativas em licitações que envolvam terceirização
de serviços, com subordinação, pessoalidade e habitualidade conforme os arts. 4°, inciso II,
e 5° da Lei 12.690/2012, a Súmula TCU 281, o Termo de Conciliação Judicial entre a União
e o Ministério Público do Trabalho, de 05/06/2003, e o art. 4° da IN-SLTI/MPOG 2/2008.
4.4.
Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente
estes serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para
todos os efeitos, pelo representado.
4.5.
Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou
maisempresas.
4.6.
O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado
e o preço, até a data e o horário estabelecidos neste instrumento convocatório, momento anterior a
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
5.1.1.
Os documentos de habilitação deverão ser anexados EXCLUSIVAMENTE
no lote que os licitantes irão concorrer.
5.1.1.1.
E os citados documentos devem ser numerados e nomeados conforme
ordem do edital (por exemplo: 1.Atoconstitutivo; 2.cartocnpj; 3.certidaofederal ...).
5.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.4.
Até o momento limite para envio da proposta e documentos de habilitação, os licitantes
poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
5.5.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
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5.6.
Constituem motivos para a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e os lances: a) que não
atenderem às exigências do edital e seus anexos ou a legislação aplicável; b) omissas ou vagas,
bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; c)
que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste
Edital; d) que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; e) que NÃO
apresentarem a descrição do produto ofertado, quando solicitado; e f) as que informarem em sua
proposta quaisquer elementos que identifiquem a empresa licitante no campo “informações
adicionais”, violando o sigilo da proposta antes do término da fase de lances.
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da proposta, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase
de recebimento de propostas.
6.2.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF.
6.3.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5.
Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
6.6.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico
no campo “informações adicionais”, o preço total do LOTE/GRUPO, preço unitário, quantidade,
marca, modelo e/ou referência, quando houver, e demais características do equipamento, deverão,
obrigatoriamente, ser informados, sob pena de desclassificação.
6.7.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.8.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
6.9.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.
6.10.
Prazo de execução contratual será de 12(doze) meses a contar da assinatura do
contrato.
6.11.
Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
7.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS
LANCES
7.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
7.3.
Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.4.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.5.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
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7.6.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7.7.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
7.8.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
7.9.
O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote/grupo.
7.10.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.11.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.12.
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
respeitar o valor informado na plataforma/sistema de licitações eletrônicas.
7.13.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
lance final e fechado.
7.14.
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o
período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.15.
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.16.
Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.17.
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
7.18.
Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três,
na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.19.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.20.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.21.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.22.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte
e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.
7.23.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
7.24.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.25.
Em relação a LOTE/GRUPO não exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
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microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
7.26.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.27.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para
tanto.
7.28.
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.29.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
7.30.
Quando houver propostas beneficiadas com a MARGEM DE PREFERÊNCIA
estabelecida no artigo 48, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, em prol da microempresa ou
empresa de pequeno porte local, o pregoeiro deverá aplicar as normas pertinentes e considerar a
proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência classificada em primeiro lugar.
7.31.
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.32.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
7.32.1.
no pais;
7.32.2.
por empresas brasileiras;
7.32.3.
por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
7.32.4.
por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.33.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
7.34.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas neste Edital.
7.35.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.36.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
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8.2.
A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da
Planilha de Custos e Formação de Preços por item, a ser preenchida pelo licitante em relação à
sua proposta final, conforme anexo deste Edital.
8.3.
A planilha de Custos e Formação de Preços e demais planilhas de insumos e materiais
veículos e mão de obra, deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, contado
da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, no prazo
máximo de 2 (duas) horas e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance
vencedor.
8.4.
A planilha além do acordo e/ou convenção coletiva vigente adotada deverá informar a
data base da categoria e o código na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO;
8.5.
O interessado ao preencher a planilha de composição de custos deverá seguir as
orientações contidas no edital e Termo de Referência.
8.6.
As planilhas deverão vir acompanhadas de memórias de cálculo detalhadas,
discriminando a metodologia e fórmulas adotadas pela LICITANTE para obtenção dos valores
propostos para os encargos, insumos e demais componentes da composição de custos e formação
de preços, incluindo a base legal adotada, sob pena de desclassificação;
8.7.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
8.7.1.
Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.7.2.
Contenha vício insanável ou ilegalidade;
8.7.3.
Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo edital e Termo de
Referência;
8.7.4.
Apresentar preço final, global ou unitário, superior aos preços máximos fixados
pelo município através da planilha de formação e composição de custos unitários (Acórdão
nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
8.7.5.
For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos;
8.7.6.
Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes;

8.8.
As licitantes optantes pelo regime de tributação simples nacional, caso seja solicitado,
poderá apresentar faturamento bruto dos últimos 12 meses anteriores a apresentação das
propostas, que o qual servirá de base barra aferição dos cálculos de incidência de PIS e CONFINS,
contidos em planilha.
8.9.
O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
Secretaria Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua
decisão.
8.10.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
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8.11.
Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias,
o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.
8.12.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
8.13.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência,
e a ocorrência será registrada em ata;
8.14.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.15.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.16.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.17.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.18.

O critério de julgamento será o de menor valor global.

8.19.
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.20.
A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
8.21.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado, tanto no aspecto unitário quanto no total do lote, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
8.22.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO
9.1.
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 ao seguinte cadastro:
9.1.1.
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.1.1.1.
A consulta ao cadastro será realizada em nome da empresa licitante; e
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9.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral
da
União
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);
9.1.3.
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).
9.1.3.1.
A consulta aos cadastros será realizada em nome do sócio majoritário
da empresa, 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.
9.1.4.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro irá analisar a extensão da
sanção imposta e poderá reputar o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
9.2.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 02 (duas)horas,
sob pena de inabilitação.
9.3.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.
9.4.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.5.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
9.5.1.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.6.
Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para fins de habilitação:
9.7.
Habilitação jurídica:
9.7.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.7.2.
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.7.3.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
9.7.4.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
9.7.5.
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
9.7.6.
Alvará de Funcionamento expedido pelo Órgão Competente na sede do
Licitante em plena validade.
9.7.7.
No caso de microempresas e empresas de pequeno porte: certidão expedida
pela Junta Comercial, conforme o caso, que comprove a condição de microempresas e
empresas de pequeno porte;
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9.7.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva;
9.8.

Regularidade fiscal e trabalhista:
9.8.1.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.8.2.
Comprovante de Inscrição no Cadastro no cadastro de contribuinte municipal ou
estadual, da sede da licitante, relativo ao objeto licitado.
9.8.3.
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.
9.8.4.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.8.5.
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;
9.8.6.
Provas de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante;
9.8.7.
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração da Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;
9.8.8.
Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição.

9.9. Qualificação Econômico-Financeira
9.9.1.
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou
de execução patrimonial e insolvência, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão,
ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua
apresentação.
9.9.1.1. Será admitida a apresentação de certidão positiva para a licitante em
recuperação judicial ou extrajudicial, desde que acompanhada de seu plano de
recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a
comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive de todos os requisitos
de habilitação econômico-financeiras estabelecidas nesse edital.
9.9.1.1.1.
O Município poderá requisitar diligências para que sejam
trazidas e atualizadas informações do Poder Judiciário quanto ao
cumprimento do plano de recuperação judicial deferido;
9.9.1.1.2.
No ato da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá
comprovar adicionalmente:
- para o caso de empresas em recuperação judicial: cópia do ato de
nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa
jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo,
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e ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do
administrador, de que a adjudicatária está cumprindo o plano de
recuperação judicial.
- para o caso de empresas em recuperação extrajudicial:
comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do
plano de recuperação extrajudicial.
9.9.2.
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. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação
do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o
Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo
Dirigente/Sócio qualificado para tanto e Contador.
9.9.3.
Comprovação que possui na data da apresentação da proposta de preços,
patrimônio líquido em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação. A Comprovação deverá ser feita pela apresentação do Balanço Social já
apresentado à Junta Comercial do Estado da Bahia.
9.10.

Qualificação Técnica
9.10.1.
Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto desta licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, este último devendo conter firma
reconhecida, podendo o mesmo passar por diligência para comprovação da sua
veracidade através de solicitação posterior de contratos de prestação de serviços e
notas fiscais.
9.10.2.
Comprovação de inscrição ou Registro no Conselho Regional de Administração
(CRA) do Estado da Bahia comprovado através de certidão de registro e regularidade
da pessoa jurídica em nome da licitante, juntamente com o certificado de
responsabilidade técnica e certidão de regularidade profissional do responsável
pertencente ao seu quadro junto ao CRA, todos documentos em plena validade;
9.10.3.
A licitante com sede em outro estado da federação deverá apresentar registro
secundário no CRA-BA.
9.10.4.
Comprovação do Licitante de possuir em seu quadro de funcionários, na data
prevista para entrega de propostas, profissional de nível superior (Administrador de
Empresas) devidamente reconhecido e inscrito junto ao Conselho Regional – CRA, a
comprovação do vínculo se dará por meio da apresentação da Carteira Profissional de
Trabalho (C.T.P.S); ou, Ato Constitutivo no caso do Responsável Técnico ser um dos
Sócios ou Dirigentes; ou, Contrato de Prestação de Serviços com firma reconhecida
das partes.
9.10.5.
Declaração de que possui equipamentos aptos a garantir a substituição que
trata o Termo de Referência; e declaração do licitante que tomou ciência,
conhecimento e informações dos requisitos constantes do Edital.
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9.10.6.
O(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser
diligenciado(s) de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
9.11.
Deverão ser encaminhadas, também, as DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
citadas abaixo, sob pena de inabilitação:
9.11.1.
Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
9.11.2.
Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; e que NÃO existe em seu
quadro de empregados, servidores públicos desta Prefeitura Municipal de Lençóis/BA
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão;
9.11.3.
Que a proposta foi elaborada de forma independente.
9.11.4.
As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da
preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/2006, deverão apresentar
DECLARAÇÃO de acordo com o modelo estabelecido no Anexo deste Edital.
9.11.5.
Declaração de que possui equipamentos aptos a garantir a substituição que
trata o Termo de Referência; e declaração do licitante que tomou ciência, conhecimento e
informações dos requisitos constantes do Edital.
9.11.6.
Declaração de Termo de Compromisso com firma reconhecida do representante
legal, se comprometendo a entregar os equipamentos, na quantidade solicitada,
devidamente licenciado, na Prefeitura Municipal de Lençóis, após o recebimento da Ordem
de Fornecimento emitida.
9.12.
Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender
às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará as propostas ou os lances subsequentes,
verificando sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, na ordem de classificação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Nesta hipótese, o
pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.13.
Se o licitante não atender ao chamamento referendado no item anterior será
INABILITADO/DESCLASSIFICADO, ressalvado o tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006.
9.14.
Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
9.15.
Quaisquer documentos e certidões que não contiverem data de validade explícita serão
considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de suas emissões.
9.16.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.16.1.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.
9.17.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.18.
A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
9.19.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
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9.20.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.21.
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor, no modelo sugerido pelo Anexo
deste Edital, os Demonstrativo de Formação de Preços ajustado ao lance final do licitante
vencedor, inclusive quando houver necessidade do envio de anexos, deverão ser
remetidos digitalizados via sistema após solicitação do pregoeiro, no prazo de 02 (duas)
horas.
10.2.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.2.1.
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.
10.2.2.
Apresentar Demonstrativo de Formação de Preços, preferencialmente no
modelo sugerido no edital.
10.2.3.
Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento, endereço físico e eletrônico, telefones para contato, e indicação
do(s) representantes aptos para assinatura dos futuros instrumentos contratuais.
10.3.
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.
10.3.1.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.3.2.
A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante de que: a) o
prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega; b) o
prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento definitivo
da execução dos serviços e diante da nota fiscal e da comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista; c) Os serviços deverão ser executados conforme solicitação do Setor
responsável; e) conhece e cumprirá os termos do edital, integralmente.
10.4.
A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste Edital.
10.5.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.5.1.
Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
10.6.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
10.7.
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo
à proposta de outro licitante.
10.8.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
10.9.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
10.10.
Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda que os produtos
deverão atender todas as especificações constantes do Anexo 1 deste Edital.
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10.11.
Os PREÇOS deverão ser cotados em moeda corrente nacional e em no MÁXIMO EM
DUAS CASAS DECIMAIS.
10.12.
Constituem motivos para a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e os lances: a) que não
atenderem às exigências do edital e seus anexos ou a legislação aplicável; b) omissas ou vagas,
bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; c)
que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste
Edital; d) que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; e e) que NÃO
apresentarem a descrição do produto ofertado, quando solicitado.
11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 10 (dez) minutos durante o qual,
qualquer licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio do sistema
eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
11.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados
poderão solicitar ao Pregoeiro o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro
meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis no órgão, os documentos de habilitação
apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer outro
documento dos autos.
11.3.
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.
11.3.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.3.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.3.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
11.4.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.5.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1.
A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1.
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.
12.1.2.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.1.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
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12.2.2.
A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados cadastrais contidos nos sistema/plataforma de licitações eletrônicas, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.
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.
Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato. A vigência da
futura contratação é estimada em 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura; podendo
ser rescindido antecipadamente nos termos da Lei nº. 8.666/93.
14.1.1.
A adjudicatária terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente,
conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
14.1.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante
meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar
da data de seu recebimento.
14.2.
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
14.3.
Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
14.4.
Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
15. DO PREÇO
15.1.
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
15.1.1.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada,
os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o
índice de ajuste do IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.
16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZ AÇÃO
16.1.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
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18. DO PAGAMENTO
18.1.
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
da data do recebimento final do produto, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados 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 data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.
18.3.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.
18.4.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 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. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
18.5.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
18.6.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
18.7.
Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da contratante.
18.8.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista
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.
18.9.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada
a ampla defesa.
18.10.
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.
18.11.
Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
18.12.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
18.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, 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.
18.13.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = 0,00016438
I = (TX)
I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
19.1.1.
Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
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.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
19.3.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
19.4.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
19.4.1.
MULTA MORATÓRIA de até 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato, detalhado abaixo:
19.4.1.1. O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando
produtos, quantitativo insuficiente, etc.) de até 5 (cinco) dias corridos sujeitará à
penalidade de multa de até 2% (dois por cento) do valor total do contrato;
19.4.1.2. O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando
produtos, quantitativo insuficiente, etc.) em período superior à 5 (cinco) dias e até
10 (dez) dias corridos sujeitará à penalidade de multa de 2,01% (dois vírgula zero
um por cento) até 4% (quatro por cento) do valor total do contrato; e
19.4.1.3. O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando
produtos, quantitativo insuficiente, etc.) em período superior à 10 (dez) dias
corridos sujeitará à penalidade de multa de 4,01% (quatro vírgula zero um por
cento) do valor total do contrato, sendo acrescido o percentual de 0,4% (zero
vírgula quatro por cento) sobre o valor total do contrato por cada dia de atraso
superior ao 11º (décimo primeiro) dia corrido de atraso, limitado ao percentual total
de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.
19.4.2.
MULTA COMPENSATÓRIA (indenizatória por perdas e danos), quando ocorrer
a rescisão unilateral do instrumento contratual pela Contratante, decorrente de
inadimplemento culposo da obrigação principal, estabelecida no percentual de 20% (vinte
por cento) do valor total do contrato.
19.4.2.1. Exemplificativa, considera-se inadimplemento culposa da obrigação
contratual motivando a rescisão unilateral referendada:
19.4.2.1.1.
O atraso na entrega dos produtos ou sua entrega irregular de
forma injustificada pelo prazo superior à 25 (vinte e cinco) dias corridos, sendo
considerada a soma dos retardamentos acarretados em entregas separadas;
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19.4.2.1.2.
A entrega de produtos vencidos ou impróprios para o uso que
condicionaram ou agravaram lesão corporal ou dano à servidor público ou
usuário de serviço deste ente público.
19.4.3.
IMPEDIMENTO DE LICITAR E DE CONTRATAR com o Município, pelo prazo
de até cinco anos,
19.5.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
19.6.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.
19.7.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
19.8.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.1.
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
20.2.
A impugnação poderá ser encaminhada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacaopmlencois@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço do setor de
licitações e contratos desta Prefeitura.
20.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de um dia útil.
20.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
20.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
20.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia útil,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.
20.7.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
20.8.
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
20.9.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
20.10.
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 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
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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. Só se iniciam e vencem os 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.
As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato, notas fiscais, endereço atual da contratante e local em que foram
executados os serviços atestados ou outros.
21.9.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as do Edital.
21.10.
Em caso de divergência dos termos deste Edital e de anexos com os elementos
inseridos no sistema eletrônico de licitações, prevalecerá as disposições do instrumento
convocatório e de seus anexos.
21.11.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos do município e
www.licitacoes-e.com.br, também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço do setor de
licitações, nos dias úteis, no horário de expediente, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
21.12.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.12.1.
21.12.2.
21.12.3.
21.12.4.
21.12.5.

ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO II - Modelos de Declarações
ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato
ANEXO IV– Modelo Proposta de Preços
ANEXO V – Modelo De Planilha De Custos E Formação De Preços

Lençóis, 18 de fevereiro de 2022.

Katiuskariza Damasceno Teles
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Autoridade Competente
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS
COM OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE
LENÇÓIS-BA, conforme especificações e quantitativos detalhados neste
instrumento:
ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO
RETRO ESCAVADEIRA- 4X4 Traçada 75
HP de Potência mínima. Em perfeitas
condições de uso e bom estado de
conservação (combustível por conta da
contratante) motorista/ operador, manutenções
e demais por conta da contratada.
TRATOR DE ESTEIRA- Com escarificador
traseiro, lâmina de inclinação e lâmina
hidráulica, com potência mínima de 150 HP.
Em perfeitas condições de uso e bom estado
de conservação (combustível por conta da
contratante) motorista/ operador, manutenções
e demais por conta da contratada. Obs:.
Equipamento disponível para atendimento das
demandas das secretarias, exceto a
manutenção de do local de descarte dos
resíduos sólidos do Município.
MOTONIVELADORA- Potência Mínima de 125
HP, Largura da lamina mínima de 3,7m
equipada com motor diesel, com potência
mínima de 160 CV, com comando de
implementos hidráulicos, deslocamento
lateral da lâmina. Em perfeitas condições de
uso e bom estado de conservação
(combustível por conta da contratante)
motorista/ operador, manutenções e demais por
conta da contratada.
ROLO COMPACTADOR - Vibratório com
potência 80 hp, peso operacional máximo
8,1T, Em perfeitas condições de uso e bom
estado de conservação (combustível por conta
da contratante) motorista/ operador,
manutenções e demais por conta da
contratada.
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA- Equipamento
sobre esteiras, Peso operacional 17 T, Potencia
bruta 111 HP - Em perfeitas condições de uso e
bom estado de conservação (combustível por
conta da contratante) motorista/ operador,
manutenções e demais por conta da
contratada.

UND.

DIÁRIA

QNT.

VL. UNIT.

VL. TOTAL

500,00

HORA
TRABALHADA

1.200,00

HORA
TRABALHADA

800,00

HORA
TRABALHADA

800,00

HORA
TRABALHADA

800,00
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6

TRATOR AGRICOLA- De pneus, 4x4, , Motor
Diesel, potência mínima de 75cv, sistema
hidráulico para implementos, equipado com
roçadeira articulada. Em perfeitas condições de
HORA
uso e bom estado de conservação
TRABALHADA
(combustível por conta da contratante)
motorista/ operador, manutenções e demais por
conta da contratada.

800,00

7

CAMINHÃO 3/4- Equipado com cesta aera
articulada, com tração 4X2, motor diesel,
destinada à manutenção da iluminação pública.
Licenciamento, manutenção e Motorista por
conta do (a) Contratado (a) Combustível por
conta da Contratnte, veículo em perfeitas
condições de uso e bom estado de
conservação, deverá estar à disposição
qualquer dia da semana, inclusive os feriado,
conforme solicitado.

DIÁRIA

100,00

8

CAMINHÃO TANQUE TIPO LIMPA FOSSACapacidade mínima de 8m³, com equipamento
motobomba, sistema de tomada de força e
mangueira. Licenciamento, manutenção e
Motorista por conta do (a) Contratado (a)
Combustível por conta da Contratante, veículo
em perfeitas condições de uso e bom estado de
conservação, deverá estar à disposição
qualquer dia da semana, inclusive os feriado,
conforme solicitado.

DIÁRIA

100,00

TOTAL GLOBAL

2.441.500,00

1.1.2. Os itens e seus quantitativos são os discriminados na tabela acima.
1.1.3. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço
Global.
1.1.4. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666,
de 1993.

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A contratação de serviços objetiva atender às necessidades do Município, de forma eventual e conforme
demanda, afim de assegurar a manutenção das vias e demais necessidades das secretarias,
viabilizando o funcionamento das atividades finalísticas do Município, proporcionando melhores
condições para população em geral, além de manter a integridade dos munícipes.
A contratação se faz necessária pois o equipamento público não dispõe de um número suficiente de
equipamentos/máquinas e funcionários para o atendimento dos serviços, tornando indispensável o
objeto licitado, pois, a não contratação levará ao comprometimento da qualidade na prestação do
serviço público.
Há necessidade da contratação em razão da falta de uma estrutura específica para execução
de tarefas que, embora sejam consideradas auxiliares, são imprescindíveis para o
funcionamento das organizações, tendo em vista que as atividades meio devem garantir a
operacionalização integral das atividades finalísticas de forma, eficiente, segura e confiável. Portanto,
para atingir esse objetivo, a Administração Pública busca obter a contratação dos serviços, objetivando
atingir a eficácia e a eficiência de suas ações, através da alta produtividade, agilidade, qualidade,
segurança e máxima perfeição do trabalho, por meio do gerenciamento do pessoal disponível.

EDITAL – PE 02/2022

Fls. 22/48

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GWKZCFJCG/LKB9VXPZWJTG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
21 de Fevereiro de 2022
25 - Ano - Nº 4040

Lençóis

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
3.1 A contratação oriunda do Processo Administrativo, através da modalidade Pregão, será
essencial para que o município tenha condições de contribuir visando sempre um
melhor atendimento na oferta dos serviços para toda a população lençoense,
considerando também a ausência de servidores públicos que desempenham tal função
aliada a ausência de cargos/vagas para realização através de concurso ou processo
seletivo.
3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
a. Trata-se de serviço comum de caráter eventual, com fornecimento de serviços, a ser
contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
b. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
a. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
i.

A empresa Contratada deverá possuir profissionais e equipamentos/ máquinas
suficientes para a regular execução do objeto, devendo possuir qualificação
técnica e econômico-financeira mínima indicada neste TR.

b. Duração inicial do contrato de 12 (doze) meses;
c.

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria nos locais de execução dos serviços, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 13:00 horas.

d. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
i. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
e. A não realização da vistoria, mesmo sendo facultativa, não poderá embasar posteriores
alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora
assumir os ônus dos serviços decorrentes.
f.

A licitante, caso opte por não realizar a visita técnica, deverá apresentar declaração de
renúncia à visita técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços
constantes do objeto do Edital, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento
das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de
todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial,
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao
presente processo licitatório.
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5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
a.
A execução dos serviços será iniciada após o transcurso de 05 (cinco) dias úteis após o
recebimento da ordem de serviço encaminhada de forma eletrônica, na forma que segue:
i. Os serviços discriminados neste termo de referência serão executados conforme
as necessidades da administração e do estrito interesse público.
ii. Assim, a execução poderá não ser integral, bem como poderá ser solicitada a
execução em partes da unidade cotada, não havendo direito a execução integral e
contínua dos serviços em sua totalidade.
b.
Os serviços devem ser prestados por profissionais técnicos, com rigorosa
observância a todos os procedimentos, normas, e regulamentos vigentes e específicos para
a execução dos serviços.
c.
Os profissionais alocados para prestação dos serviços deverão estar treinados e
possuir qualificação para a execução dos serviços;
d.
As licitantes deverão observar para elaboração de suas propostas os acordos e
convenções coletivas de trabalho, validos a data do certame;
e.
Deverá ser levado em consideração, na elaboração da proposta, os valores
referentes a mão de obra complementar a exemplo dos motoristas e operadores de
máquinas necessários ao objeto a ser contratado
f. Nos preços propostos e nos lances que vier a fornecer já deverão estar incluídos todos os
custos necessários para a prestação dos serviços objeto da licitação, bem como todos os
materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, transporte, treinamento,
garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado,
constante da proposta.
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7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO:
A gestão do contrato será feita pelas SECRETARIAS responsáveis, através da supervisão,
avaliação e fiscalização da execução da prestação dos serviços.
Os serviços contratados serão implementados no todo ou em parte, ao longo da execução
contratual, dependendo da existência de crédito orçamentário e da necessidade da administração,
respeitando-se os quantitativos mínimos e máximos para cada cargo, bem como os percentuais
contemplados no Art. 65 da Lei 8.666/993.
Serão nomeados Gestor do Contrato, para a fiscalização e controle da execução dos serviços e do
Contrato, no qual todas as ocorrências e as deficiências verificadas comporão o Processo de
Fiscalização e serão oficializadas através de e-mail ao contratado, objetivando a imediata correção
das irregularidades apontadas.
A comunicação entre Contratante e Contratada deverá acontecer por meio preposto
indicado para representá-la durante a execução do contrato e formalmente será realizada
mediante ofício, carta ou meio eletrônico idôneo.
Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre o Fiscal da Contratante
e o preposto da Contratada de forma permanente, incluindo dias não úteis.
A equipe de gestão do contrato, avaliará o grau de eficiência da prestação dos serviços
mediante avaliação mensal da eficiência e cumprimento do presente objeto, identificando
irregularidades sempre que observadas e registradas.
Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de
transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Prefeitura,
rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas
acauteladoras de seus interesses e do erário, independentemente de ação judicial.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
8.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os ferramentas e
equipamentos de proteção individual, além de outros necessários à execução do objeto que não
sejam descartáveis, promovendo sua substituição quando necessário.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
9.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
9.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Termo de Referência;
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9.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no
que couber.
9.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
9.6.01
exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e
apoio ao usuário;
9.6.02

direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.03
considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de
concessão de diárias e passagens.
9.7 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato;
9.8 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
9.9 Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do
descumprimento das obrigações pela Contratada;
9.10
Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas
após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados e equipamentos/ máquinas necessárias ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua
proposta;
10.2
As máquinas/ equipamentos deverão ser entregues em perfeitas condições de
funcionamento e uso, com documentação atualizada.
10.3
A contratada responsabilizar-se-á pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela
manutenção preventiva e corretiva, entendendo-se preventiva aquela constante no plano de
manutenção do fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo
de defeitos que ocorram de maneira aleatória, durante os intervalos entre as manutenções
preventivas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir
sobre a execução do Objeto deste termo de referência.
10.4
A contratada disponibilizará máquina/ equipamento reserva com as mesmas
características técnicas contidas neste instrumento.
10.5
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
10.6
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado ao Município ou à ente público, devendo ressarcir
imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar
da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
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10.7
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
10.8
A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos
federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS –
CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
10.9
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
10.10
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.
10.11
Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e
nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
10.12
Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do TR.
10.13
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
10.14
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.15
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
10.16
Disponibilizar o número mínimo de operários necessários para o bom desempenho do
objeto deste termo de referência;
10.17
Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus
funcionários em serviço, causados a terceiros ou a Prefeitura, mesmo quando utilizando
equipamentos do órgão municipal competente, salvo em caso de comprovação de falta de
manutenção dos equipamentos originários da Prefeitura;
10.18
Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do contrato
sem anuência do Contratante;
10.19
Substituir qualquer componente da equipe que apresentar comportamento inadequado
ou indecoroso ou não demonstrar qualificação para os serviços que são objeto deste contrato;
10.20
Manter as equipes de trabalho com todas as ferramentas, equipamentos e insumos
exigidos no termo de referência em perfeitas condições de uso;
10.21
Não permitir que seus funcionários solicitem a esta administração qualquer tipo de
gratificação;
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10.22
Manter nas frentes de serviço pessoa autorizada a atender e fazer cumprir as
determinações da fiscalização;
10.23
Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização
na execução dos serviços;
10.24
Além das disposições acima, a empresa contratada estará sujeita às seguintes
obrigações:
10.25
informar imediatamente a unidade competente, verbalmente e por escrito, quaisquer
problemas ocorridos durante a execução dos serviços.
10.26
Atender as solicitações do executivo Municipal, quanto ao fornecimento de informações
de dados sobre os serviços, dentro dos prazos estipulados;
10.27

Cumprir integralmente o disposto no termo de referência.

11. DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo
ou em parte, sem previa e expressa anuência da CONTRATANTE.
12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
12.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.
13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
13.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº
8.666, de 1993.
13.2
O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
13.3
A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.
13.4
O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência
e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77
e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.5
As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a
distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de
todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
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14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
14.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos
termos abaixo.
14.2
No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
14.3
O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
14.3.01 A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem
necessários.
14.3.01.1 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em
relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato
14.3.01.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
14.3.02 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor
do contrato.
14.3.02.1 quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
14.3.02.2 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a
entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do último.
14.3.02.2.01 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior
não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como
realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.
14.4
No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
14.4.01 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento
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da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes,
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

solicitando

à

14.4.02 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
14.4.03 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.
14.5
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das
disposições legais em vigor.
14.6
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.
15. DO PAGAMENTO
15.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
15.1.01 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 data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
15.2
A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço,
conforme este Termo de Referência
15.3
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.3.01 Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão
ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3,
de 26 de abril de 2018.
15.4
O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
15.4.01 o prazo de validade;
15.4.02 a data da emissão;
15.4.03 os dados do contrato e do órgão contratante;
15.4.04 o período de prestação dos serviços;
15.4.05 o valor a pagar; e
15.4.06 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
15.5
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

EDITAL – PE 02/2022

Fls. 30/48

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GWKZCFJCG/LKB9VXPZWJTG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lençóis

Segunda-feira
21 de Fevereiro de 2022
33 - Ano - Nº 4040

15.6
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
15.7
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
15.8
Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da contratante.
15.9
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas.
15.10
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 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.
15.11
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada
a ampla defesa.
15.12
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.
15.12.01 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo
por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da contratante.
15.13
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber.
15.14
É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada
que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
15.15
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = 0,00016438
I
I = (TX)
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
=

EDITAL – PE 02/2022

Fls. 31/48

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GWKZCFJCG/LKB9VXPZWJTG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
21 de Fevereiro de 2022
34 - Ano - Nº 4040

Lençóis

16. REAJUSTE
16.1
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
16.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice
IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.
16.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
16.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
16.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
16.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
16.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
16.7 O reajuste será realizado por apostilamento.
17

GARANTIA DA EXECUÇÃO

17.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:
17.1.1 Estima-se baixo risco de inexecução contratual no caso em tela.
18

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
18.1.1 inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
18.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;
18.1.4 comportar-se de modo inidôneo; ou
18.1.5 cometer fraude fiscal.
18.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
18.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam
prejuízos significativos para o serviço contratado;
18.2.2 Multa de:
18.2.2.1
0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência
a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso
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de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo
da rescisão unilateral da avença;
18.2.2.2
0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
18.2.2.3
0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
18.2.2.4
0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
18.2.2.5
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),
observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
18.2.2.6
as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
18.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;
18.2.4 Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município de
Lençóis/BA pelo prazo de até cinco anos
18.2.4.1
A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no
subitem 19.1 deste Termo de Referência.
18.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
18.3 As sanções previstas nos subitens 21.2.1, 21.2.3, 21.2.4 e 21.2.5 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.
18.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
18.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
18.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
18.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
18.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
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18.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Lençóis/BA, ou ainda, quando for o
caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
18.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
18.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.
18.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
18.9 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias
à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
18.10 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
18.11 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente
público.
19

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
19.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
19.2 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no
edital.
19.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no
edital.

20. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
20.1.
O valor máximo aceitável para a contratação, para fins de aplicação do maior desconto,
será de R$ 2.441.500,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e quinhentos reais).
21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
21.1
Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto do contrato estão
programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício
de 2021, na classificação abaixo:
Secretaria: 2.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 2.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Atividade: 15.451.0003.1.060 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
15.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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15.452.0003.2.011 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
15.452.0003.2.086 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS
Natureza da despesa:
33.90.39.99
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Alan Mourthe
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
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II - MODELOS DAS DECLARAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2022
Modelo 01 - declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
Eu, _____________________________ (nome completo), RG Nº. __________________, representante
credenciado (ou legal) da empresa __________________________________ (razão social da pessoa
jurídica), CNPJ Nº. ___________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa
cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. _-2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Lençóis.
data
assinatura do credenciado (ou representante legal)
Modelo 02 – declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho e demais
informações exigidas pelo Edital.
Eu,_____________________________(nome completo), RG Nº._________________________,
representante legal da empresa __________________________________(razão social da pessoa
jurídica), CNPJ Nº. ________________________, interessada em participar do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. _-2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Lençóis, declaro, sob as penas da Lei,
que, nos termos do artigo 27, parágrafo 6º da Lei Federal Nº. 6544, de 22 de novembro de 1989, a
_______________________________________(razão social da pessoa jurídica) encontra-se em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; que NÃO possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos de idade,
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII,
da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93; e que NÃO existe em seu quadro de empregados,
servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão.
Data
Assinatura do representante legal da empresa
Modelo 03 - declaração de elaboração independente da proposta
(PE xx/2022)
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para
fins do disposto no item 8.8.3 do Edital PE 002/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da PE 002/2022 foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PE 09/2021, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da PE 002/2022 não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da PE 002/2022, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da PE 002/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PE 002/2022 não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da PE 09/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PE 002/2022 não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura
Municipal de Lençóis antes da abertura oficial das propostas; e
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(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
Modelo 04 - Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO _______________ Nº. _-2021.
DECLARO, sob as penas da lei e sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que a empresa __________________________________________________________, inscrita no
CNPJ
Nº.
______________________________,
com
sede
na
__________________________________________________, está enquadrada como microempresa [
], empresa de pequeno porte [ ] ou equiparado [ ], nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº.
123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer todos os direitos
decorrentes da referida norma legal.
DECLARO, também, ter expressado ciência das hipóteses de vedação ao tratamento jurídico
diferenciado descritas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006; que a empresa declarante
não possui qualquer embaraço para o gozo dos benefícios do tratamento diferenciado favorecido
descrito na citada norma; e que possui pleno conhecimento de que a afirmativa desta declaração com
conteúdo inverídico constitui crime tipificado no artigo 299 do Código Penal e induz à aplicação da
sanção de declaração de inidoneidade prevista no artigo 87, inciso IV, da Lei nº. 8.666/1993, a teor do
entendimento pacificado nos tribunais de controle externo.
Lençóis, ____ de _______________ de 2022.
EMPRESA LICITANTE:____________________________________
NOME DO REPRESENTANTE: _____________________________
CPF DO REPRESENTANTE: _______________________________
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ANEXO III – MINUTA CONTRATUAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, inscrita no CNPJ nº 14.694.400/0001-59, com sede na Rua Nossa Senhora da Vitória 01,
Centro, na cidade de Lençóis/BA, representada neste ato pela Prefeita Municipal, Sr.ª Vanessa dos
Anjos Teles Senna, inscrita no CPF sob nº ........................ , respectivamente, doravante denominada de
CONTRATANTE, e a Empresa ______________, inscrita no CNPJ sob n° _________________ com
sede na Rua ________________, doravante denominada CONTRATADA, representada pela
Sr._______________________, Carteira de Identidade nº ______________________ e CPF nº
__________________________, resolvem celebrar o presente Contrato mediante as disposições
expressas nas cláusulas seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a contratação do seguinte objeto ___________, conforme
especificação detalhada na planilha abaixo:
Parágrafo Único - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões no objeto contratado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65, §1°, da Lei n°. 8.666/1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO - A CONTRATADA obriga-se a entregar o
objeto de forma parcelada, nos prazos estipulados no termo de referência anexo ao Edital do Pregão
__________________.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em vista da execução do
objeto discriminado acima, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ ____________
(.............reais), após o efetivo recebimento do objeto e emissão da nota fiscal eletrônica e durante a
vigência deste instrumento particular.
Parágrafo Primeiro – O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data do recebimento final do produto, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado.
Parágrafo Segundo – Os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DO FORNECIMENTO DO OBJETO: O presente instrumento
terá vigência da data de assinatura deste instrumento pelo prazo de 12 (DOZE) meses, sendo os
produtos entregues após a emissão da ordem de fornecimento no prazo estipulado no Edital de
__________.
CLÁUSULA QUINTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas com o fornecimento do
objeto do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: SECRETARIA: ...................
UNIDADE: .....................
ATIVIDADE: .....................................
NATUREZA DA DESPESA:
................
Parágrafo Único – (Das previsões Orçamentárias) - Fica o Poder Executivo obrigado a fazer prever,
nas propostas orçamentárias subsequentes, vigentes durante o tempo de duração deste contrato,
dotações suficientes para atender as obrigações aqui estabelecidas.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO – Fica a CONTRATADA obrigada, além dos termos transcritos no Termo de
Referência anexo ao processo de licitação, a entregar/executar os produtos/serviços referidos durante a
vigência do contrato e nos prazos estipulados correspondente instrumento convocatório, bem como a
manter todas as condições de habilitação previstas no Edital do Pregão ____________ n°. ____/201_,
nos termos do Art. 55, XIII, Lei 8.666/93, e a arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DO PREÇO - Os valores estipulados neste instrumento serão
fixos, ressalvada as possibilidades e exceções previstas no termo de referência e na legislação
pertinente, notadamente de efetivação do reajuste em sentido estrito após o transcurso de doze meses
a contar da data limite para a apresentação da proposta pelo índice de IPCA.
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Parágrafo Único – Os reajustes independerão de termo aditivo, sendo necessário anotar no processo
administrativo da CONTRATADA a origem e autorização do reajuste, bem como dos cálculos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES - Ficam as PARTES sujeitas às penalidades previstas na
Lei 8.666/93, em caso de descumprimento das cláusulas deste instrumento, salvo ocorrência de força
maior, plenamente justificável, importando para a PARTE faltosa, no pagamento de:
Parágrafo Primeiro - MULTA MORATÓRIA de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
detalhado abaixo:
a) O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos, quantitativo
insuficiente, etc.) de até 5 (cinco) dias corridos sujeitará à penalidade de multa de até 2% (dois por
cento) do valor total do contrato;
b) O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos, quantitativo
insuficiente, etc.) em período superior à 5 (cinco) dias e até 10 (dez) dias corridos sujeitará à penalidade
de multa de 2,01% (dois vírgula zero um por cento) até 4% (quatro por cento) do valor total do contrato;
e
c) O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos, quantitativo
insuficiente, etc.) em período superior à 10 (dez) dias corridos sujeitará à penalidade de multa de 4,01%
(quatro vírgula zero um por cento) do valor total do contrato, sendo acrescido o percentual de 0,4%
(zero vírgula quatro por cento) sobre o valor total do contrato por cada dia de atraso superior ao 11º
(décimo primeiro) dia corrido de atraso, limitado ao percentual total de 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato.
Parágrafo Segundo - MULTA COMPENSATÓRIA (indenizatória por perdas e danos), quando ocorrer a
rescisão unilateral do instrumento contratual pela Contratante, decorrente de inadimplemento culposo da
obrigação principal, estabelecida no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.
Exemplificativa, considera-se inadimplemento culposa da obrigação contratual motivando a rescisão
unilateral referendada:
a) O atraso na entrega dos produtos ou sua entrega irregular de forma injustificada pelo prazo superior à
25 (vinte e cinco) dias corridos, sendo considerada a soma dos retardamentos acarretados em entregas
separadas; e
b) A entrega de produtos vencidos ou impróprios para o uso que condicionaram ou agravaram lesão
corporal ou dano à servidor público ou usuário de serviço deste ente público.
Parágrafo Terceiro - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
Parágrafo Quarto - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO - Constituem motivo para rescisão do presente contrato o não
cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação
referente a licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas neste instrumento,
sendo considerada causa para rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE o atraso ou a
entrega irregular de produtos por prazo superior à 25 (vinte e cinco) dias corridos, podendo este prazo
ser considerado de forma cumulativa caso existam atrasos/irregularidades em mais de uma ordem de
compra.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO – O
CONTRATADO reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RELAÇÃO JURÍDICA: O CONTRATADO e CONTRATANTE
ficam obrigados a dar cumprimento às determinações da Legislação vigente.
Parágrafo Único - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal
para a execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais,
fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos Ônus e obrigações em nenhuma hipótese
poderão ser transferidas para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO – A execução do presente
contrato será avaliada pelos órgãos competentes do CONTRATANTE, mediante procedimentos de
supervisão em direto local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas
neste contrato, e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação do material fornecido,
sendo designado como Fiscal deste contrato o secretário da pasta ou pessoa formalmente designada
por esta autoridade.
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Parágrafo único - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de defesa nos
termos da Lei Federal de licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO - O presente contrato será publicado conforme
definido em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – Este contrato obedecerá às
cláusulas do Edital de Licitação Pregão Eletrônico n°. _____/201_, os termos da Lei nº. 8.666/93, e nos
casos omissos a legislação civil vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ELEIÇÃO DO FORO - As partes contratantes elegem o Fórum da
Comarca de LENÇÓIS, para dirimir qualquer dúvida do presente contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO - A relação jurídica aqui estabelecida é
fundamentada no processo de licitação Pregão Eletrônico n°. ____/201_, vinculando-se às PARTES às
todos os termos do instrumento convocatório desta licitação.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias datilografadas nos
claros, todas de igual forma e teor, contratante e contratada, na presença de duas testemunhas a tudo
presentes.
Lençóis, ___ de __________ de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADA

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:
1ª _______________________________________
NOME:
CPF:

2ª ______________________________________
NOME:
CPF:
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2022

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Estado:
CEP:
ITEM

1

2

3

4

5

6

Inscrição Estadual:
Cidade:
Telefone:

DESCRIÇÃO
RETRO ESCAVADEIRA- 4X4 Traçada 75
HP de Potência mínima. Em perfeitas
condições de uso e bom estado de
conservação (combustível por conta da
contratante) motorista/ operador, manutenções
e demais por conta da contratada.
TRATOR DE ESTEIRA- Com escarificador
traseiro, lâmina de inclinação e lâmina
hidráulica, com potência mínima de 150 HP.
Em perfeitas condições de uso e bom estado
de conservação (combustível por conta da
contratante) motorista/ operador, manutenções
e demais por conta da contratada. Obs:.
Equipamento disponível para atendimento das
demandas das secretarias, exceto a
manutenção de do local de descarte dos
resíduos sólidos do Município.
MOTONIVELADORA- Potência Mínima de 125
HP, Largura da lamina mínima de 3,7m
equipada com motor diesel, com potência
mínima de 160 CV, com comando de
implementos hidráulicos, deslocamento
lateral da lâmina. Em perfeitas condições de
uso e bom estado de conservação
(combustível por conta da contratante)
motorista/ operador, manutenções e demais por
conta da contratada.
ROLO COMPACTADOR - Vibratório com
potência 80 hp, peso operacional máximo
8,1T, Em perfeitas condições de uso e bom
estado de conservação (combustível por conta
da contratante) motorista/ operador,
manutenções e demais por conta da
contratada.
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA- Equipamento
sobre esteiras, Peso operacional 17 T, Potencia
bruta 111 HP - Em perfeitas condições de uso e
bom estado de conservação (combustível por
conta da contratante) motorista/ operador,
manutenções e demais por conta da
contratada.
TRATOR AGRICOLA- De pneus, 4x4, , Motor
Diesel, potência mínima de 75cv, sistema
hidráulico para implementos, equipado com
roçadeira articulada. Em perfeitas condições de
uso e bom estado de conservação
(combustível por conta da contratante)
motorista/ operador, manutenções e demais por
conta da contratada.

Fax:
UND.

DIÁRIA

QNT.

VL. UNIT.

VL. TOTAL

500,00

HORA
TRABALHADA

1.200,00

HORA
TRABALHADA

800,00

HORA
TRABALHADA

800,00

HORA
TRABALHADA

800,00

HORA
TRABALHADA

800,00
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7

CAMINHÃO 3/4- Equipado com cesta aera
articulada, com tração 4X2, motor diesel,
destinada à manutenção da iluminação pública.
Licenciamento, manutenção e Motorista por
conta do (a) Contratado (a) Combustível por
conta da Contratnte, veículo em perfeitas
condições de uso e bom estado de
conservação, deverá estar à disposição
qualquer dia da semana, inclusive os feriado,
conforme solicitado.

DIÁRIA

100,00

8

CAMINHÃO TANQUE TIPO LIMPA FOSSACapacidade mínima de 8m³, com equipamento
motobomba, sistema de tomada de força e
mangueira. Licenciamento, manutenção e
Motorista por conta do (a) Contratado (a)
Combustível por conta da Contratante, veículo
em perfeitas condições de uso e bom estado de
conservação, deverá estar à disposição
qualquer dia da semana, inclusive os feriado,
conforme solicitado.

DIÁRIA

100,00

TOTAL GLOBAL

Valor Global da Proposta (12 meses) R$ .......(Valor global da proposta por extenso)
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários,
trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes,
transportes, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos.
Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto
desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital.

___________, ______ de _______________ de 2022.

_____________________________________________
(Assinatura do representante legal da Proponente)
Carimbo do CNPJ
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ANEXO V – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
Processo Administrativo: Nº 002/2022
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)
A
B
C
D

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):
Município/UF:
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:
Número de meses de execução contratual:

Dia

12

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
Unidade
de
Medida

Tipo de Serviço

Quantidade total a
contratar (Em função
da
unidade de medida)
1

1. MÓDULO
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1
2
3
4
5

Tipo de Serviço (mesmo serviço com características
distintas)
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional (vinculada à execução
contratual)
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)
Módulo 1 - Composição da Remuneração

1

Composição da Remuneração

Valor (R$)
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A
B
C
D
E

Salário-Base
Adicional de Periculosidade
Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida

G

Outros (especificar)
Total
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1
A
B

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de
Férias
13º (décimo terceiro) Salário
Férias e Adicional de Férias
Total

Valor (R$)

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e outras contribuições.
2.2
A
B
C
D
E
F
G
H

GPS, FGTS e outras contribuições
INSS
Salário Educação
SAT
SESC ou SESI
SENAI - SENAC
SEBRAE
INCRA
FGTS
Total

Percentual (%)

Valor (R$)

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.
2.3
A
B
C

Benefícios Mensais e Diários
Transporte
Auxílio-Refeição/Alimentação
BENEFÍCIO AUXÍLIO SAÚDE

Valor (R$)
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D

BENEFÍCIO AUXÍLIO MORTE/FUNERAL
Total

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2
2.1
2.2
2.3

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de
Férias
GPS, FGTS e outras contribuições
Benefícios Mensais e Diários
Total

Valor (R$)

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3
A
B
C
D
E
F

Provisão para Rescisão
Aviso Prévio Indenizado
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso
Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o
Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso
Prévio Trabalhado
Total

Valor (R$)

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1
A
B
C
D
E
F

Ausências Legais
Férias e terço constitucional de férias
Ausências Legais
Licença- Paternidade
Ausência por acidente de trabalho
Afastamento Maternidade
Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de
reposição
Total

Valor (R$)

Submódulo 4.2 - Intrajornada
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A
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Intrajornada
Intervalo para repouso e alimentação
Total

Valor (R$)

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4
4.1
4.2

Custo de Reposição do Profissional Ausente
Ausências Legais
Intrajornada
Total

Valor (R$)

Módulo 5 - Insumos Diversos
5
A
B
C
D

Insumos Diversos
Uniformes Camisa com manga curta, calça, sapato,
equipamentos de proteção individual (EPI),
equipamentos de proteção coletiva
Materiais
Equipamentos
Outros (especificar)
Total

Valor (R$)

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6
A
B
C

Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Custos Indiretos
Lucro
Tributos
C.1. Tributos Federais (PIS 0,65% / COFINS 3,00%)
C.2. Tributos estaduais (ICMS) fundo empreender
C.2. Tributos Municipais (ISS)
Total

Percentual (%)

Valor (R$)

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

A
B

Mão de obra vinculada à execução contratual
(valor por empregado)
Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e

Valor (R$)
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Diários
C
D
E
F

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional
Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B +C+ D+E)
Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Valor Total por Empregado

- VEÍCULOS
ITENS
TIPO

QUANTIDADE

MARCA

MODELO

Depreciação
VALOR MÊS
Valor do Veiculo
PERCENTUAL DE DEPRECIAÇÃO ANUAL
Depreciação MENSAL da Frota
P. UNITÁRIO

COEF. MÊS

QTDE. VEICULOS

VALOR MÊS

UNITARIO

QUANTIDADE

VALOR MÊS

IPVA
Licenciamento Anual
Seguro DPVAT
Licenciamento e Seguro Total

Combustível
TOTAL KM diária estimado
Preço do litro do combustível
Coef. De Consumo (parado e em movimento)

Óleos e Lubrificantes
Motor
Caixa de Mudança
Diferencial
Freio
Graxa
Óleos e Lubrificantes
PNEUS
Pneu Novo

PREÇO UNIT.

CAP. LITROS

COEFICIENTE

PREÇO UNIT.

VALOR MÊS

QUANTDADE
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Recapagem
Protetor

BASE DE
CALCULO

TROCA P/KM

COEF. CONS

VALOR MÊS

PNEUS

QUANT.
VEIC.

QUANT. LAV.
POR MÊS

VALOR DA
LAV.

VALOR MÊS

PERCENTUAL

VALOR MÊS

Lavagens
QUANT.
VEIC.

VALOR
D
OVEICULO

REMUNIERAÇÃO CAPITAL INVESTIDO
4.3 A. Custo Total do Veículo
TOTAL DE CUSTO DIRETO (4.3. + INSUMOS + VALOR DA MÃO-DE-OBRA)
V - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
BASE DE
CAUC.

VALOR MOEDA CORRENTE
PERCENTUAL
VALOR MÊS
(%)

a) Administração Central
b) Administração Local
c) Custos Financeiros
d) Riscos
e) Seguros e Garantias Contratuais
f) Lucro Operacional

g) Tributos :
g.4) ISS (incide sobre o preço de venda)
g.5) Cofins (incide sobre o preço de venda)
g.6) PIS (incide sobre o preço de venda)

_

de

de 2021.

___
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
/
CPF/
ASSINATURA
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