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Prefeitura Municipal de
Bom Jesus da Serra publica:
• Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Registro de Preços
- Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Serviços de locação de
estrutura básica para a realização de festejos culturais e eventos diversos
a serem realizados pelas Secretarias Municipais, de acordo com as
especificações constantes do Edital.
• Edital de Licitação Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Licitação com
Ampla Concorrência - Objeto: Registro de Preços para eventual e futura
Aquisição de Serviços de locação de estrutura básica para a realização de
festejos culturais e eventos diversos a serem realizados pelas Secretarias
Municipais
• Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 002/2020 Registro de Preços
- Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Serviços de locação de
estrutura básica para a realização de festejos culturais e eventos diversos
a serem realizados pelas Secretarias Municipais, de acordo com as
especificações constantes do Edital.
• Edital de Licitação Pregão Eletrônico Nº 002/2020 Licitação Com
Ampla Concorrência - Objeto: Contratação de empresa para prestar
serviços de Coleta de Resíduos Sólidos, Conservação, Limpeza e
Manutenção de vias e logradouros públicos e serviços congêneres no
Município.
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Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-BA
Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, Bom Jesus da Serra-Ba

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
Registro de Preços
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 05, de 04 de Janeiro de
2013, Decreto Municipal nº 06, de 04 de Janeiro de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas
ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 001/2020 do tipo menor preço Global.
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Serviços de locação de estrutura básica para a realização de
festejos culturais e eventos diversos a serem realizados pelas Secretarias Municipais, de acordo com as
especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se
o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município:
www.bomjesusdaserra.ba.gov.br/site/diariooficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 06/02/2020 até
18/02/2020 às 08:30h. Início da sessão de disputa eletrônica: 18/02/2020, às 09:00h. Informações:
licita@bomjesusdaserra.ba.gov.br e 77-3461-1012. Edinaldo Meira Silva - Prefeito Municipal.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2020
LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta
cidade de Bom Jesus da Serra-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 16.418.709/0001-41, tendo em vista o disposto na
Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações
da Lei Federal nº. 8.883/94 Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,
Decreto Municipal nº 05, de 04 de Janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 12, de 20 de Janeiro de 2020, Portaria
Municipal nº 001, de 04 de Fevereiro de 2019 e demais normas e redações aplicáveis torna público que fará
realizar no dia 18/02/2020, às 09:00h, no Setor de Licitações e Contratos, situado no prédio desta Prefeitura,
sito à Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, na cidade de Bom Jesus da Serra, Bahia, o PROCESSO
LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2020, do tipo MENOR PREÇO Global para
seleção da proposta mais vantajosa para Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Serviços de
locação de estrutura básica para a realização de festejos culturais e eventos diversos a serem realizados pelas
Secretarias Municipais, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste
Edital.

Obs.: Será sempre considerado o horário de Brasília-DF para todas as indicações de tempo constantes neste edital.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

I - REGÊNCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº
123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO MUNICIPAL Nº 05, DE 04 DE JANEIRO DE
2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 12, DE 20 DE JANEIRO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 06, DE 04
DE JANEIRO DE 2013, PORTARIA MUNICIPAL Nº 001, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019 E DEMAIS
NORMAS E REDAÇÕES APLICÁVEIS.
II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - REGISTRO DE PREÇOS
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 004/2020
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Global
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
VII - FORMA DE PRESTAÇÃO: PARCELADA
VIII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 18/02/2020
HORA: 09:00h
8.1 - LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br, acessando o link de
LICITAÇÕES, identificador , mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo “licitação-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. A Sessão será conduzida pelo
Pregoeiro Jonis Gomes Moreno com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos termos da Portaria
Municipal nº 001, de 04 de Fevereiro de 2019.
8.2 - Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação): Setor de Licitações e
Contratos, situado no prédio desta Prefeitura, sito à Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, na cidade de
Bom Jesus da Serra, Bahia, CEP: 46.205-000.
8.3 - Início de Acolhimento de propostas: 06/02/2020
8.4 - Recebimento das propostas: 06/02/2020 até 18/02/2020 às 08:30h.
8.5 - Abertura das propostas: 18/02/2020 às 08:30h.
8.6 - Início da sessão de disputa de preços: 18/02/2020 ás 09:00h.
Tempo Normal de Disputa de cada lote: O tempo normal de disputa acontecerá conforme discricionariedade
do Pregoeiro, acrescido do tempo aleatório, determinado pelo sistema (tempo randômico).
IX - OBJETO:
9.1. Constitui objeto desta Licitação, o Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Serviços de
locação de estrutura básica para a realização de festejos culturais e eventos diversos a serem realizados
pelas Secretarias Municipais, conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital.
9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, a Prestação dos Serviços
constantes do Anexo I.
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9.3 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão das
Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.
9.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
X - FUNDAMENTO LEGAL
10.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal Nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, a Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2015, Decreto
Municipal nº 05, de 04 de Janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 12, de 20 de Janeiro de 2020, Decreto
Municipal nº 06, de 04 de Janeiro de 2013, Portaria Municipal nº 001, de 04 de Fevereiro de 2019 e demais
normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições e anexos deste Edital, aplicando-se,
subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos preceitos de Direito Privado.
10.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
XI - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
11.1 - Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o Banco o Brasil
(www.bb.com.br), que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que atendam aos requisitos de habilitação
previstos neste Edital e seus Anexo.
11.1.1 - Tendo em vista as características dos serviços a serem prestados, poderão participar do certame
licitantes enquadradas em todos os portes, devendo ser resguardado o tratamento diferenciado às licitantes
que forem enquadradas como Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP.
11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar
e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art.
186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal nº 8.666/93.
11.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público desta Prefeitura, de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro,
sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei
nº 8.666/93.
11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial
do Município - www.bomjesusdaserra.ba.gov.br/site/diariooficial à disposição dos interessados, os quais
poderão obtê-lo junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na Divisão de Compras na sede desta Prefeitura de
segunda a sexta das 8:30 às 12:00h e no site www.licitacoes-e.com.br. Outras informações sobre a licitação
serão prestadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e Contratos, nos mesmos locais e
horários, pelo(s) Telefax 77-3461-1012.
XII - CREDENCIAMENTO
12.1 - O credenciamento do LICITANTE será realizado pela Secretaria da Administração, através do Banco do
Brasil, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis após a formalização do pedido e da entrega da documentação
necessária;
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12.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal intransferíveis, com
validade de 01 (um) ano para acesso às Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e funcionará como assinatura
eletrônica, implicando em responsabilidade legal e na presunção de sua capacidade para a realização das
transações inerentes a este pregão eletrônico, validando todos os atos praticados;
12.3 - Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, acompanhada de RG e CPF do outorgado, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema;
12.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, acompanhado de RG e CPF do representante legal, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
12.5 - Caberá ao fornecedor 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;
12.6 - Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 729 0500 ou
pelo e-mail: licitações@bb.com.br.
XIII - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
13.1 - Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar em
campo próprio do site www.licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação e demais condições previstas neste Edital.
13.2 - As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site: www.licitacoes-e.com.br mediante a opção
“Acesso Identificado”, no sistema eletrônico do Banco do Brasil, obedecendo a data e horários estabelecidos no
item VIII do Edital.
13.3 - A proposta ofertada deverá conter especificações e características detalhadas dos serviços cotados, bem
como, a garantia e outros elementos que de forma inequívoca os identifiquem, em consonância com o conteúdo
do Anexo X – Termo de Referência.
13.4 - A partir do horário previsto no Edital (VIII), terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a
abertura e divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições
detalhadas pelo edital, passando o Pregoeiro a avaliar a sua aceitabilidade, sendo posteriormente classificadas
para a etapa de lances.
13.5 - Após a classificação das propostas, o Pregoeiro fará a divulgação no sistema eletrônico, convocando os
proponentes para apresentarem lances.
13.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital e/ou,
consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados aqueles
incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato.
13.7 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
13.8 - Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não caberá desistência da proposta.
13.9 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.
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13.10 - Os LICITANTES poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário estabelecido e as condições
de aceitação.
13.11 - O sistema rejeitará automaticamente os lances cujos valores forem superiores ao último lance registrado.
13.12 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e
registrado em primeiro lugar.
13.13 - A desistência em apresentar lance, implicará a exclusão do LICITANTE nesta etapa e na manutenção do
último preço apresentado pelo LICITANTE, para efeito da classificação final.
13.14 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de
menor preço Global.
13.15 - Durante o transcurso da sessão, os LICITANTES serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado que tenha sido apresentado, vedada a identificação do detentor do lance, bem como dos demais
participantes.
13.16 - No caso de desconexão do Pregoeiro com o site www.licitacoes-e.com.br no decorrer da etapa
competitiva do pregão, e permanecendo o sistema acessível aos LICITANTES, a etapa terá continuidade para a
recepção de lances, devendo o Pregoeiro, assim que for possível, retomar sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
13.16.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão
eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após 30 (trinta) minutos da comunicação eletrônica
expressa aos participantes, encaminhada através de mensagem em formulário próprio do site licitações-e,
divulgando data e hora da reabertura da sessão.
13.17 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 02 (duas) horas, a sessão do pregão eletrônico será
suspensa e somente terá reinício no dia e horário previamente fixado no site www.licitacoese.com.br.
13.18 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo
sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual, será automaticamente encerrada a recepção de
lances.
13.19 - Alternativamente ao disposto no item anterior, poderá o Pregoeiro, mediante justificativa devidamente
registrada em ata, antecipar o encerramento da sessão de disputa do tempo normal, desde que transcorrido o
tempo mínimo de 50% do previsto inicialmente no edital para a sessão de lances, mediante o encaminhamento
de aviso automático de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de 01 (um) segundo
até 30 (trinta) minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o
vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que
tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua
aceitação.
13.20 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances
ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
13.21 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o
valor estimado para a contratação.
XIV - DA PROPOSTA DE PREÇOS
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14.1 - O licitante vencedor deverá apresentar proposta por escrito, conforme modelo Anexo I do Edital, com a
documentação de habilitação de que trata o edital.
14.1.1 - A proposta deverá ser apresentada em uma via original, em papel timbrado da empresa licitante,
devendo conter os dados da proponente (razão social, endereço, CNPJ/MF, banco, agência e conta corrente,
correio eletrônico etc.), impressa sem emendas ou rasuras e redigida com clareza em língua portuguesa,
datada e devidamente assinada por seu representante legal, em envelope lacrado. (Modelo de Proposta
sugerido no Anexo I).
14.1.2 - A Comissão recomenda aos licitantes que façam constar de suas propostas nome e qualificação da
pessoa com poderes para firmar a Ata de Registro de Preços com o Município.
14.1.3 - É de inteira responsabilidade do Licitante o preço e demais condições apresentadas, salvo se no
momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo Pregoeiro, o que será registrado em Ata,
devendo o item ser desconsiderado da proposta.
14.1.4 - Quando a proposta e anexos constantes do Edital forem assinados por procurador legalmente
constituído, os documentos deverão estar acompanhados de RG e CPF do outorgado, bem como do
outorgante.
14.1.5 - A Proposta de Preços da empresa arrematante e os Documentos de Habilitação deverão ser
encaminhados ao endereço eletrônico licitacoesbjs@hotmail.com, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, contados a partir do encerramento da sessão de disputa, com preços atualizados, em conformidade
com os lances eventualmente ofertados, devendo os documentos originais ou cópias autenticadas serem
postados, no prazo de até 03 (três) dias úteis ao Setor de Licitações e Contratos no prédio desta Prefeitura,
sito à Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, na cidade de Bom Jesus da Serra, Bahia.
14.1.6 - A proposta de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, bem como conter os preços unitário e
total, expressos em moeda nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, em algarismos e por
extenso.
14.1.7 - A proposta deverá ter prazo de validade de 60 (sessenta) dias
14.1.8 - Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido homologada e
adjudicada, esta fica automaticamente prorrogada.
14.1.9 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a
prazo e especificações do produto/serviço ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus
termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais, ou nos
casos previstos neste edital.
14.1.10 - É vedado à empresa licitante retirar a sua proposta após a abertura da sessão do presente Pregão.
14.1.11 - Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo
de oferta de propostas ou lances equivocados e de valor inexequível.
14.1.12 - Não se considerará como critério de classificação e nem de desempate das propostas qualquer
oferta de vantagem não prevista neste edital.
14.1.13 - As propostas apresentadas em desacordo com as condições e especificações constantes desta
Licitação e ainda as que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou excessivos, incompatíveis com os
preços de mercado, conforme a discricionariedade do Pregoeiro será desclassificada.
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14.1.14 - Propostas com valores aparentemente muito abaixo do mercado só serão aceitas mediante
apresentação de composição de custos, no prazo improrrogável de 24h ou, se for o caso, declaração da
empresa assumindo e reafirmando o preço proposto, comprometendo-se a executar o serviço, sem prejuízo
das sanções cabíveis em caso de má prestação.
14.1.15 - Serão rejeitadas as propostas que:
14.1.15.1. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente (s) que permita(m) a
perfeita identificação do material/serviço licitado;
14.1.15.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.
14.1.16. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre
os expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último.
14.1.17 - Deverão estar incluídas nos preços propostos todas e quaisquer despesas necessárias para o objeto
desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes,
seguros de transporte e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às
especificações do objeto licitado.
14.1.18 - O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar esclarecimentos adicionais sobre a
composição dos preços propostos.
14.2 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO Global, observados os prazos para
fornecimento/prestação, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais
condições definidas neste Edital.
14.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta
diretamente ao proponente que tenha apresentado a melhor proposta ou lance de menor valor para negociação,
decisão e aceitação.
14.4 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o Pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a
todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado definido no objeto
deste Edital.
14.5 - Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda a todas as condições do Edital e seu
preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado.
14.6 - Sendo aceitável a oferta, será verificado, pelo Pregoeiro, o atendimento das condições habilitatórias do
LICITANTE que a tiver formulado, conforme exigências previstas neste Edital.
14.7 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendolhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade
Superior.
14.8 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital e/ou,
consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados aqueles
incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato.
14.9 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br.
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XV - DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
15.1 - Todos os documentos exigidos deverão ter sido expedidos por autoridades ou órgão competente do
domicílio da licitante, podendo ser apresentados em original, em fotocópia autenticada, em publicação na
imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas pelo original, as quais serão conferidas e
autenticadas, pela Comissão de Licitação. Não serão aceitas fotocópias extraídas por processo de facsímile. Os
documentos exigidos deverão preferencialmente ser relacionados, separados, colecionados e numerados na
ordem estabelecida neste edital.
15.1.1 - Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa
física);
b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados
da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratando-se
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal Nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade
assim o exigir;
f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-MEI, emitido pela Receita Federal do
Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual-MEI.
15.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao
domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando for o caso, da
sede ou do domicilio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela
Secretaria da Receita;
e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o Fundo de
Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
OBSERVAÇÕES:
1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;
2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
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ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.
3) As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste
prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias da data de
emissão.
4) As certidões extraídas da Web somente terão validade se confirmada sua autenticidade pelo
Pregoeiro ou membro de equipe de apoio.
15.1.3 - Qualificação Econômico: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou
sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data da apresentação da proposta. 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.
15.1.4 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um)
Atestados de Capacidade Técnica em nome da empresa, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
a.1) Quando se tratar de comprovação de aptidão fornecido por órgão público, deve ser acompanhada
de cópia do Contrato Administrativo e do extrato de publicação do Contrato no respectivo Diário
Oficial do Órgão contratante;
a.2) Quando se tratar de comprovação de aptidão fornecido por pessoa jurídica de direito privado, deve
ser acompanhada de via original ou cópia autenticada do Contrato assinado entre as partes, devendo
ainda, a assinatura no Atestado de Capacidade Técnica estar com reconhecimento de firma em cartório e
vir acompanhado do ato constitutivo da empresa que emitiu o documento, para comprovar que quem
assinou o documento é o responsável legal pela contratante.
15.1.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
constante do Anexo IV deste Edital.
15.1.6 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que é cumpridora de todas as
exigências legais impostas pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência
deste Edital.
15.1.7 - Declaração Formal assinada pelo licitante ou representante legal deste, que dispõe de Profissionais e
infraestrutura (máquinas, equipamentos, materiais, etc), necessários para a execução do objeto da presente
__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 001/2020 - Pag. 9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZTT2QAKFMLRKRPUMFNSJTQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Fevereiro de 2020
12 - Ano - Nº 777

Bom Jesus da Serra

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-BA
Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, Bom Jesus da Serra-Ba

licitação e de suas respectivas disponibilidades à data da assinatura do contrato, atendendo as exigências deste
Edital;
15.1.8 - Declaração de Inexistência de Impedimento legal para licitar ou contratar, elaborada em papel
timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante.
15.1.9 - O fornecedor/proponente deve ter condição de cumprir no prazo 48(quarenta e oito) horas contados a
partir do encerramento da sessão de disputa, a exigência de encaminhar ao endereço eletrônico
licitacoesbjs@hotmail.com com todos os documentos mencionados no item XV deste edital.
XVI- DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
16.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer pessoa poderá
encaminhar pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão.
16.1.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do Pregão, que
deverá ser encaminhado por escrito em atenção do Pregoeiro.
16.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
16.2 - Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção
de recorrer da decisão do Pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de
manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo Pregoeiro.
16.3 - Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem contra-razões, se
quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do
recorrente.
16.4 - O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade
promotora da licitação, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
16.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
16.6 - A autoridade superior do órgão promotor do Pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir
sobre o recurso.
16.7 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do
Município (www.bomjesusdaserra.ba.gov.br/site/diariooficial), passando a valer para todos os efeitos à partir da
data da publicação.
XVII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1 - Não havendo manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
17.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
17.3 - A Homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
XVIII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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18.1 - Homologado o resultado da licitação, será celebrada a Ata de Registro de Preços, que firmará o
compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes que terá validade de 12 (doze) meses, a partir
da data de sua assinatura.
18.2 - O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via fac-simile, email ou meio equivalente, e terão o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para atendimento.
18.3 - O proponente que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído,
sem prejuízo das penalidades estipulados no item XXIX deste edital.
18.4 - A Ata firmada observará a minuta do Anexo V deste Edital, podendo ser alterada nos termos dos artigos
57, 58 e 65 da Lei nº 8.666/93.
XIX - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
19.1 - O fornecedor terá seu registro de preços poderá ser cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
19.1.1 - A pedido empresa(s) licitante(s) vencedora(s) quando:
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ARP, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços
de mercado, dos insumos que compõem o custo do fornecimento, e se a comunicação ocorrer antes
da solicitação;
19.1.2 - Por iniciativa da Procuradoria Administração, quando a(s) empresa(s) vencedora(s) registrada(s):
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
d) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
e) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na ARP
ou nas solicitações dela decorrentes
f) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações decorrentes da ARP;
g) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
h) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
i) For impedido de licitar e contratar com a Administração;
19.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o Processo Administrativo, a Administração fará o devido
cancelamento do respectivo registro de LOTE(s) na ARP, para os casos em que tiver havido fornecimento, ou,
no caso de não ter havido fornecimento, convocará os licitantes remanescentes, por ordem de classificação no
certame, a fim de proceder ao registro na ARP pelo período de meses remanescentes da vigência da ARP.
Quando cabíveis, serão aplicadas as sanções previstas neste Edital e Legislação vigente, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
XX - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO DE PREÇOS
20.1 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços-ARP serão formalizadas por emissão de
autorização de fornecimento, que será feita por fac-simile ou outro meio equivalente; valendo o comprovante do
fac-simile ou comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento da convocação.
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20.1.1 - Além das formas de contratação apresentadas no item anterior (Emissão de Autorização de
Fornecimento e/ou de Prestação de Serviços), caso julgue conveniente, a Administração poderá realizar a
contratação através de instrumento contratual, conforme modelo do Anexo IX deste Edital;
20.1.2 - Os contratos decorrentes da ARP deverão ser assinados dentro do prazo de validade da ARP;
20.1.3 - A(s) licitante(s) vencedora(s) que teve seus preços registrados na ARP oriunda da presente
licitação deverá assinar Contrato com a Procuradoria Jurídica do Município, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data de notificação (telefônica, fax, escrita ou e-mail) da Administração, onde
estarão inclusas todas as condições, obrigações e responsabilidades constantes deste Edital e seus Anexos,
imprescindíveis à fiel execução do objeto da licitação, na forma descrita na Lei Federal n.º 8.666/93, e suas
alterações posteriores, sob pena de ser aplicada a penalidade prevista no Art. 7º da Lei Federal n.º
10.520/2002;
20.1.4 - O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal, dentro do prazo supramencionado, na
Procuradoria Jurídica do Município, situada na Sede desta Prefeitura, podendo ser retirado de tal órgão por
procurador habilitado para que o representante da(s) licitante(s) vencedora(s) possa(m) assiná-lo;
20.1.5 - Alternativamente a convocação mencionada no subitem 20.1.3, a Procuradoria Jurídica do
Município poderá encaminhar o Contrato, no quantitativo de vias indicado em comunicação, através de
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;
20.1.6 - A recusa injustificada da(s) licitante(s) vencedora(s) em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas
pela Administração Pública;
20.1.7 - No ato da contratação, se for o caso, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá apresentar documento de
procuração devidamente reconhecido em Cartório, que habilite o seu representante a assinar o Contrato em
nome da(s) licitante(s) vencedora(s);
20.1.8 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular, no ato da assinatura do
primeiro Contrato oriundo da ARP, ou se enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão
adotadas as seguintes providências:
20.1.8.1 - Observar a lista de licitantes remanescentes, verificada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital;
20.1.8.2 - Verificar a aceitabilidade da proposta e a habilitação da licitante a que se refere o subitem
anterior, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, adjudicado o objeto do certame e convocada
para assinar a ARP e celebrar o respectivo contrato;
20.1.7 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular ou apresentarem a
existência de fato superveniente, no ato da assinatura dos demais Contratos oriundos da ARP, ou se
enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão adotadas as seguintes providências pela
Administração:
20.1.7.1 - Revogar o(s) quantitativo do(s) LOTE(ns) remanescentes da ARP;
20.1.7.2 - Aplicar as penalidades legais, quando cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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20.2 - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas
condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº
8.666/93.
a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;
b) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação
não se realizar.
XXI - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO
21.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.
21.1.1 - Os preços somente poderão ser alterados, por acordo entre as partes, no caso de ocorrência,
devidamente demonstrada, da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, bem
como no caso de o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, ocasião em que o fornecedor
do bem será convocado visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado, de
acordo com as disposições contidas no art. 17 do Decreto Municipal nº 06, de 04 de Janeiro de 2013.
XXII - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
22.1 - DOS LICITANTE(S) REGISTRADO(S)
22.1.1 - Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e
adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:
a) Assinar a Ata de Registro de Preços e contratos;
b) Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de
Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços;
c) Entregar os bens no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) na Proposta de Preços - Anexo I, deste
Edital;
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e
seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos
empregados;
e) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão de
ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
f) Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes,
representantes, concessionárias ou técnicos;
g) Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
Anexos;
h) Informar à Prefeitura a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade
dos Serviços.
22.2 - DA ADMINISTRAÇÃO
22.2.1 - Compete à Prefeitura:
a) A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
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b) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme
modelo Anexo - V;
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos
fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação
e os quantitativos de contratação definidos;
d) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
e) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
f) Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis à boa execução da Prestação dos Serviços;
g) Indicar o GESTOR DO CONTRATO.
XXIII - CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
23.1 - A Prestação dos Serviços deverão ser efetuados no Município de Bom Jesus da Serra-Ba, parceladamente,
de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição
emitida pela Divisão de Compras ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, da seguinte
forma:
a) Os equipamentos a serem locados pela Administração, deverão estar devidamente instalados e serem
disponibilizados para utilização com um prazo de antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do
horário previsto para o início do evento;
b) As ordens de serviços poderão ser realizadas via e-mail, fac-simile ou outro meio que a Contratante
achar conveniente. No momento da assinatura do contrato a empresa irá constar o endereço de e-mail
e/ou número fac-simile para a realização dos pedidos, ficando a critério da Contratada o meio de
comunicação mais conveniente para Administração, não podendo, em hipótese alguma a empresa alegar
o não recebimento das Autorizações de Serviços.
23.2 - O pagamento será através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo duas vias efetuado e após
atestado de prestação dos serviços, da seguinte forma:
23.2.1 - As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias.
- O pagamento será em até 30 (trinta) dias, após atestado a prestação dos serviços;
23.3 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, são estimados e representa a previsão das Secretarias
requisitantes, e serão solicitados conforme necessidade desta.
23.4 - As despesas dos serviços acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos da seguinte dotação
orçamentária:
Dotação Orçamentária:
Órgão: 0302 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Programa/Atividade: 2.011 - Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 0306 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2.032 - Manutenção da Secretaria de Educação
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 0309 - Secretaria Municipal de Saúde
Programa/Atividade: 2.046 - Manutenção da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 0310 - Secretaria Municipal de Assistência Social
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Programa/Atividade: 2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
Programa/Atividade: 2.074 - Manutenção do Centro de Referência
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 0311 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Programa/Atividade:2.062 - Promoção de Festas Populares
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
XXIV - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
24.1 - O recebimento dos serviços, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis nº 10.520/02 e
nº 8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta da Ata de Registro, Anexo V deste Edital.
24.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
24.3 - O recebimento será efetuado pelo setor responsável, unidades encarregadas para este fim, que realizará
verificação da conformidade do objeto com as Especificações do Edital, quando será emitido TERMO DE
RECEBIMENTO Anexo VIII.
24.4 - O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, até a verificação da conformidade do material
e/ou serviços prestados com as especificações do Edital, mediante TERMO DE RECEBIMENTO, Anexo VIII
e aceito como definitivo após comprovação da totalidade e qualidade da entrega do objeto.
24.5 - A entrega do objeto licitado será na Sede do Município de Bom Jesus da Serra-Ba.
24.6 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
XXV - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.
XXVI - RESCISÃO
26.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei nº 8666/93.
26.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nas
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
26.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
26.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.
XXVII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
27.1 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, sujeitandose os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em Processo Administrativo.
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27.2 - O licitante que desistir de sua proposta inicial ou do lance ofertado, conforme definido no item 17.5, ou o
Adjudicatário que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços ou que se recusar a assinar o contrato ou a
retirar o instrumento equivalente estará sujeito, isolada ou cumulativamente, às seguintes penalidades:
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Bom Jesus da Serra-Ba pelo
prazo de até 05 (cinco) anos;
b) Multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor ofertado.
27.3 - O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão, ainda, a aplicação das
seguintes sanções pela CONTRATANTE:
a) advertência, que será aplicada sempre por escrito;
b) multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração, observados os
seguintes limites:

I. 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor da do objeto entregue com atraso, decorridos
30 (trinta) dias de atraso a Contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em
razão da inexecução total.
II. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato para o descumprimento de condições
e obrigações assumidas.
III. 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução do
contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, se a
entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite
de trinta dias, estabelecido no item 27.3, “a”, I ou os serviços forem prestados fora das especificações
constantes do Termo de Referência e da proposta da Contratada.
c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Bom Jesus da
Serra-Ba, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e 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, no prazo não superior a 05 (cinco) anos.
27.4 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a
gravidade da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato.
27.5 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou
caso fortuito.
27.6 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser
também aplicada àqueles que:
27.6.1 - Retardarem a execução do pregão;
27.6.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
27.6.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
27.7 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data
da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou
cobrado judicialmente se julgar conveniente.
27.8 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Contratante, decorrentes das
infrações cometidas.
__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 001/2020 - Pag. 16

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZTT2QAKFMLRKRPUMFNSJTQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Bom Jesus da Serra

Quinta-feira
6 de Fevereiro de 2020
19 - Ano - Nº 777

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-BA
Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, Bom Jesus da Serra-Ba

27.9 - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso
na entrega dos bens for devidamente justificado pela firma e aceito pela adquirente, que fixará novo prazo, este
improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
27.10 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo.
XXVIII - DOS ANEXOS
Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Anexo I - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo II - Modelo de Procuração (credencial);
Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação;
Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo VI - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VII - Declaração de Inexistência de Impedimento;
Anexo VIII - Termo de Recebimento;
Anexo IX - Minuta do Contrato;
Anexo X - Termo de Referência.

XXIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
29.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
29.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Pregoeira, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
29.3 - A Pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
29.4 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
29.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Bom
Jesus da Serra-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
29.6 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br
29.7 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
29.8 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do
Município.
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29.9 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
29.10 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil à
data fixada para o recebimento das propostas.
29.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
29.12 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da SerraBa, localizado na Secretaria de Finanças, à Comissão Permanente de Licitação ou através do endereço
licitacoesbjs@hotmail.com, sendo que o licitante, deve entrar em contato com a Pregoeira através do
telefone 77-3461-1012 para confirmação do recebimento do e-mail.
29.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 05, de 04 de Janeiro de 2013,
Decreto Municipal nº 12, de 20 de Janeiro de 2020 e Portaria Municipal nº 001, de 04 de Fevereiro de 2019 e
demais normas e redações aplicáveis.
XXX - FORO
30.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Bom Jesus da Serra-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.
Bom Jesus da Serra-Ba, 06 de Fevereiro de 2020.

Jonis Gomes Moreno
Pregoeiro Municipal
Portaria Municipal nº 001, de 04 de Fevereiro de 2019
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
1 - OBJETO
Constitui objeto desta proposta de preços o Registro de Preços com vistas à eventual Aquisição de Serviços de
locação de estrutura básica para a realização de festejos culturais e eventos diversos a serem realizados
pelas Secretarias Municipais.
2 - ITENS E QUANTITATIVOS
A presente proposta de preços tem como objeto o Registro de Preços, por Lote, dos Serviços abaixo
apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro a seguir:
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
INSC. ESTADUAL:
DATA: 18/02/2020

UF:
FONE/FAX:

CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE PRESTAÇÃO: 12 (doze) meses

ITEM QUANT. UNID.

1.

2.

08

Diária

08

Diária

CONTATO:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
TOTAL

SOM PROFISSIONAL GRANDE PORTE PARA SHOWS: 02
SISTEMAS DE SOM (P.A.) LINE ARRAY AERO COM DUAS
TORRES L/R DE 9,0 M DE ALTURA CADA,
P.A. ESTÉREO – L/R, COM 32 SUB GRAVES DE 18" + 32 CAIXAS
LINE ARRAY AERO,
32 MÉDIAS ALTAS = 24 CAIXAS LANE ARRAY AERO LA 900 C/
DOIS FALANTES DE 12" EROS + UM DE 10" DOIS TITÂNIO
EROS 7200 C/ GUIA DE ONDAS;
AMPLIFICAÇÃO:POTENCIA TOTAL DO P.A. 100.000W RMS
SISTEMA DE FRENTE (PA)
2 MESA DIGITAIS LS9 E OU X32
2 PROCESSADOR DBX 260 DRIVE RACK
2 MULTICABO 36 VIAS 60 MTS
2 POWER AND LIGHT MODULE PL- PLUS
2 CUBO METEORO 150W P/ COMUNICAÇÃO
SISTEMA DE PALCO
2 MESAS DIGITAIS LS 9 E OU X 32 PROCESSADOR BEHRINGER
ULTRA DIVRE PRO
2 DCX 2496
2 KIT PARA BATERIAS AKG RHYTHMPACK
4 MICROFONES SEM FIO SHURE BETA SM 58
25 MICROFONES SHURE SM 58
25 MICROFONES SHURE SM 57
1 MICROFONE AKG 112
40 DIRECT BOX ULTRA-DI
2 CUBO PARA GUITARRA GX212 GREAT
1 CUBO P/ KE KX 100 GREAT
1 CABEÇOTE P/C BAIXO H. SYSTEM 3.500 C/ MÓDULOS 410 E
115
25 GARRAS
25 PEDESTAIS
8 CAIXAS P/ SIDE L/R SENDO 08 CAIXAS C/ 2 ALTO- FALANTE
DE 15”SNAKE COM DIVISOR PASSIVO PASSA BAIXA +2
CAIXAS DE 12” COM 2 TITANIO EROS 7200
2 SUB P/ BATERIA C/2
16 MONITORES E AW SM 400
SOM PROFISSIONAL MEDIO PORTE PARA SHOWS: 02
SISTEMAS DE SOM (P.A.) LINE ARRAY AERO COM DUAS
TORRES L/R DE 9,0 M DE ALTURA CADA,
P.A. ESTÉREO – L/R, COM 24 SUB GRAVES DE 18" + 32 CAIXAS
LINE ARRAY AERO,
32 MÉDIAS ALTAS = 24 CAIXAS LANE ARRAY AERO LA 900 C/
DOIS FALANTES DE 12" EROS + UM DE 10" DOIS TITANIO
EROS 7200 C/ GUIA DE ONDAS;
AMPLIFICAÇÃO:POTENCIA TOTAL DO P.A. 100.000W RMS
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

10

Diária

08

Diária

08

Diária

08

Diária

12

Diária

12

Diária

SISTEMA DE FRENTE (PA)
2 MESA DIGITAIS LS9 E OU X32
2 PROCESSADOR DBX 260 DRIVE RACK
2 MULTICABO 36 VIAS 60 MTS
2 POWER AND LIGHT MODULE PL- PLUS
2 CUBO METEORO 150W P/ COMUNICAÇÃO
SISTEMA DE PALCO
2 MESAS DIGITAIS LS 9 E OU X 32 PROCESSADOR BEHRINGER
ULTRA DIVRE PRO
2 DCX 2496
2 KIT PARA BATERIAS AKG RHYTHMPACK
4 MICROFONES SEM FIO SHURE BETA SM 58
25 MICROFONES SHURE SM 58
25 MICROFONES SHURE SM 57
1 MICROFONE AKG 112
40 DIRECT BOX ULTRA-DI
2 CUBO PARA GUITARRA GX212 GREAT
1 CUBO P/ KE KX 100 GREAT
1 CABEÇOTE P/C BAIXO H. SYSTEM 3.500 C/ MÓDULOS 410 E
115
25 GARRAS
25 PEDESTAIS
8 CAIXAS P/ SIDE L/R SENDO 08 CAIXAS C/ 2 ALTO- FALANTE
DE 15”SNAKE COM DIVISOR PASSIVO PASSA BAIXA +2
CAIXAS DE 12” COM 2 TITANIO EROS 7200
2 SUB P/ BATERIA C/2
16 MONITORES E AW SM 400
SOM PROFISSIONAL PEQUENO PORTE PARA EVENTOS: 01
SISTEMA DE SOM (P.A.) LINE ARRAY AERO COM DUAS
TORRES L/R DE 4,0 M DE ALTURA CADA,
P.A. ESTÉREO – L/R, COM 16 SUB GRAVES DE 18" + 4 CAIXAS
LINE ARRAY AERO, DE CADA LADO
8 MÉDIAS ALTAS = 4 CAIXAS LANE ARRAY AERO LA 900 C/
DOIS FALANTES DE 12" EROS + UM DE 10" DOIS TITANIO
EROS 7200 C/ GUIA DE ONDAS;
AMPLIFICAÇÃO: POTENCIA TOTAL DO P.A. 30.000W RMS
1 MESA DIGITAL
2 MICROFONES SEM FIO SHURE BETA SM 58
2 MICROFONES SHURE SM 58
2 MICROFONES SHURE SM 57
PALCO C/ AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 13 X 08 M, COM
LONA ANTI-CHAMA , COBERTURA TOTAL, FECHAMENTO
NAS LATERAIS E FUNDOS, COM GRADE EM ESTRUTURA DE
ALUMÍNIO Q30 COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO PALCO,
COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA PLENA AOS
ARTISTAS, CONTENDO AINDA UM CAMARINHO MEDINDO 4 X
5 M E UM CAMAROTE MEDINDO 8X8 M, SENDO CADA UM
DESTES ANEXO A UMA LATERAL DISTINTA DO PALCO,
DEVENDO TER FECHAMENTO E COBERTURA NAS MESMAS
ESPECIFICAÇÕES DO PALCO
PALCO C/ AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 10 X 08 M, COM
LONA ANTI-CHAMA , COBERTURA TOTAL, FECHAMENTO
NAS LATERAIS E FUNDOS, COM GRADE EM ESTRUTURA DE
ALUMÍNIO Q30 COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO PALCO,
COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA PLENA AOS
ARTISTAS.
PALCO C/ AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 08 X 06 M, COM
LONA ANTI-CHAMA , COBERTURA TOTAL, FECHAMENTO
NAS LATERAIS E FUNDOS, COM GRADE EM ESTRUTURA DE
ALUMÍNIO Q30 COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO PALCO,
COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA PLENA AOS
ARTISTAS.
ILUMINAÇÃO DE PALCO - profissional - com 24 (vinte e quatro)
refletores PAR LED de 03 (três) Watts e 36 LED's RGB - 02 (duas)
máquinas de fumaça - 02 (dois) mine brut – 12 moovingben martimmac
- 04 Strobo - 02 Atomics - 01 máquina de confetes - 01 (um) grid
medindo 08x05 metros com trava no meio de alumínio Q 30.
Locação de grupos geradores de energia potencia de no mínimo 180kvas,
carneado e silenciado.

06

Diária

Painel de LED P10 indoor medindo 4,00x2,00m

10

Diária

Locação de elevados para policia militar, medindo (2X1)m, estrutura em
tubos e alumínio, com cobertura em lona tencionada. Para uso em
ambiente público aberto (praça pública)
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11.

15

Diária

Grade p/ fechamento do local da festa c/ quantidade de ate 300 mt.

30

Diária

Locação de Toldos: Tamanho 04 x 04 m por unidade

30

Diária

Locação de Toldos: Tamanho 05 x 05 m por unidade

30

Diária

Locação de Toldos: Tamanho 06 x 06 m por unidade

15.

30

Diária

Locação de Toldos: Tamanho 08 x 08 m por unidade

16.

20

Diária

Locação de Toldos: Tamanho 10 x 10 m por unidade

17.

50

Diária

Locação de Banheiros Químicos, estrutura em polietileno, altura mínima
2,00m e largura mínima de 1,00 x1,20, cabine simples, com serviços de
higienização e sucção com descarte

12.
13.
14.

VALOR TOTAL

3 - CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 - Os Serviços serão prestados no Município de Bom Jesus da Serra-Ba.
3.3 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e
condições desta proposta de preços, do Edital e do Contrato, fixando prazo para a regularização.
3.4 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo
estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios,
defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.
4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a prestação dos Serviços, conforme exigências
do Edital.
5 - PRAZOS
5.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo são estimados e representa a previsão da Secretaria requisitante,
pelo prazo de 12 (doze) meses.
5.2 - Os equipamentos a serem locados pela Administração, deverão estar devidamente instalados e serem
disponibilizados para utilização com um prazo de antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do horário
previsto para o início do evento.
5.3 - A Prestação dos serviços obedecerá a Cronograma a ser fixado pela Secretaria Responsável após a expedição da
Autorização de Prestação dos Serviços, contando-se o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que
será efetuada via fax ou outro meio hábil.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização da Prestação dos Serviços, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento,
caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
7.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à
CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
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7.1.2 - atender as demais condições descritas na proposta de preços - Anexo I do Edital de PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2020 e na Ata de Registro de Preços;
7.1.3 - responsabilizar-se pela Prestação dos Serviços do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
7.1.4 - A empresa Registrada deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93.

8 - PENALIDADES
8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta proposta de preços, a Administração poderá aplicar, ao
Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades previstas no
Art. 87, da Lei nº 8.666/93.

9 – VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 - Esta proposta de Preços é válida por 60 (sessenta) dias após contados da data da apresentação da mesma.
Eu,
.........................................................................
abaixo
assinado,
representante
da
empresa
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento de todas as condições referente à
Prestação dos Serviços objeto do Pregão Eletrônico nº 001/2020, e assim sendo, me comprometo a cumprir
fielmente conforme valores propostos na Planilha Orçamentária apresentada acima e as condições estipuladas nos
itens 01 a 09 relacionadas acima e todas as demais condições prevista no presente Edital de Licitação e ainda cumprir
todas as normas regulamentares para a sua prestação.
..........................................., .......... de ................................. de ..............
___________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CARIMBO DE CNPJ E DADOS DA EMPRESA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela ..........,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para
praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar,
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei
Estadual ou Lei nº 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

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

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
ANEXO V
MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ............/20.....
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº .........../20.....

Aos ........ dias do mês de ............. de 20......, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA
SERRA-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, na
cidade de Bom Jesus da Serra, Bahia, naquele Município, inscrita no CNPJ sob o nº 16.418.709/0001-41, neste
ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), portador(a) da
cédula de identidade nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com endereço
na ..................................,, doravante denominado PREFEITURA, Bahia, neste ato denominada simplesmente
PREFEITURA, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, e de outro lado, as empresas
adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em / /20...., doravante denominada FORNECEDOR, com base
na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 06, de 04 de Janeiro de 2013, têm entre si,
justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de
Prestação de Serviços, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que
se seguem:
1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta
PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir
relacionado(s), objetivando o a Aquisição de Serviços de locação de estrutura básica para a realização de
festejos culturais e eventos diversos a serem realizados pelas Secretarias Municipais, nas condições
estabelecidas no ato convocatório.
Empresa ...................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
..............................., com sede na à ....................................... , na cidade de .............................., UF, representada
por seu(sua) procurador(a), Sr.(a) ......................................, brasileiro, estado civil, portador(a) da cédula de
identidade RG n.º ........................., emitida pela SSP/BA e do CPF/MF n.º ........................., residente e
domiciliado(a) na ..........................................................., na cidade de ......................., UF.
Item XXX:

XXXX

UNI.

Descrição dos Serviços

.

Valor unitário registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
Valor Total registrado: R$ xxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O ajuste com o(s) fornecedor(es)
registrado(s) será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de Autorização de Serviços, observadas as
disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020.
2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Serviços, decorrente desta
Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2020.
2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos
os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos
necessários ao controle e administração da presente Ata.
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4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 06, de 04 de
Janeiro de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes
no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.
4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o
registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo
julgamento e adjudicação para esse fim.
4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contada a partir da data de sua assinatura.
6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de
Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de vinte dias daquela data.
7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Prestação de Serviços será
o Foro da Comarca de Bom Jesus da Serra-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo
assistiram e que também o subscrevem.

__________________________________
PREFEITURA
__________________________________
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:
__________________________
CPF:
__________________________
CPF:

__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 001/2020 - Pag. 27

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZTT2QAKFMLRKRPUMFNSJTQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Fevereiro de 2020
30 - Ano - Nº 777

Bom Jesus da Serra

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-BA
Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, Bom Jesus da Serra-Ba

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, declaro, sob as penas da lei, que a empresa
_______________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, cumpre os
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora
do certame.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÃO:
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura da sessão quando do
credenciamento dos licitantes.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Eu, ..................................(nome)..........., CPF: ____________representante legal da firma ...........................,
CNPJ____........______interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão Eletrônico nº 001/2020), da
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA-BA, DECLARO, sob as penas da Lei, que,
nos termos do item 15.1.6 do Edital, que inexiste impedimento legal contra a firma ____________para licitar
ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
ANEXO VIII
TERMO DE RECEBIMENTO
A
Prefeitura
Municipal
de
Bom
Jesus
da
Serra-Ba,
através
do
Servidor
.................................................................... responsável pelo recebimento dos serviços da empresa
........................................................, vencedora do(s) Lote(s) nº(s) ................................................, da licitação
processada na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, atesta o recebimento de que trata este
referido anexo, dos serviços abaixo relacionados, nas datas ali especificadas, emitindo, após a verificação dos
serviços sendo os mesmos apresentados anteriormente através das especificações do Anexo I, deste Edital, o
presente Termo.
Item

Tipo do Serviço

Quantidade
Recebida

Preço
Unitário

Total

Data do
Recebimento

TOTAL
Observações:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Bom Jesus da Serra-Ba, ........... de ...........................de 20.......

_________________________________________________
Responsável - Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-Ba.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ........
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRABA
E
A
EMPRESA
.................................................... NOS TERMOS
ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA-BA, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob nº 16.418.709/0001-41 com Sede na Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, na
cidade de Bom Jesus da Serra, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Edinaldo Meira
Silva, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ....................................................,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº ..............................., com sede na
....................................................................,
representada
neste
ato
por
o(a)
Sr(a).
......................................................, .............................., com registro de identidade nº ............................... e
cadastro no CPF nº .............................., doravante denominado(a) CONTRATADO(A), com base nos termos da
Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 001/2020 e Ata de Registro de
Preços nº .................... resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Serviços de locação de
estrutura básica para a realização de festejos culturais e eventos diversos a serem realizados pelas
Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº
001/2020 e na Ata de Registro de Preços n° .............
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Prestação de Serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
............................................ a serem pagos após o devido fornecimento dos produtos, que ocorrerá conforme
necessidades da contratante.
Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas,
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora
contratado.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até ............ meses,
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Unidade Orçamentária: ............................................
Projeto/Atividade: ............................................
Elemento de Despesa: ............................................
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
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CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo
da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, seus Anexos, Proposta de
Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° .............
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93,
inclusive nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Providenciar e garantir a instalação e disponibilização dos equipamentos a serem locados pela
Administração, com um prazo de antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do horário previsto
para o início do evento;
d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Prestação de Serviços:
Endereço de E-mail: ........................................................
Fac-Simile: ...........................
e) Paralisação por falta de pagamento;
f) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
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h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2020 e Ata de Registro de Preços n° ..............
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr.
..............................................., ocupante do cargo ..........................................., como representante da Contratante
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Bom Jesus da Serra-Ba, para
dirimir qualquer dúvida.
Bom Jesus da Serra-Ba, ...... de .............................. de ..............

_____________________________________
............................................................
Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
............................................................
Empresa Contratada
TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:
2. _______________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
TERMO DE REFERÊNCIA
1- OBJETO
Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de
Serviços de locação de estrutura básica para a realização de festejos culturais e eventos diversos a serem
realizados pelas Secretarias Municipais.
2- JUSTIFICATIVA
A contratação em questão objetiva suprir as necessidades do Município de Bom Jesus da Serra, durante
as ações culturais promovidas, festas de padroeiros da cidade, distritos, eventos das secretarias, festas de ano
novo entre outros, visando garantir, da melhor forma, a execução dos eventos. Justifica-se, ainda, pelo fato do
serviço a ser licitado se apresentar necessário na composição da infraestrutura e da logística destes eventos.
Historicamente as demandas de som e luz, em sua maioria, se repetem anualmente, o que nos fornece
uma base de estudo para termos uma noção do quantitativo que será necessário licitar e assim suprir as
necessidades da administração municipal.
Tendo em vista o porte dos eventos e o grande número de visitantes presentes; Tendo em vista a realização de
Oficinas, Shows e Exposições realizadas no município.
Diante de todo o exposto, conclui-se que é indispensável a contratação do serviço objeto deste Termo.
3- CARACTERÍSTICAS DO OBJETO DO TERMO DE REFERENCIA

ITEM QUANT. UNID.

18.

08

Diária

19.

08

Diária

ESPECIFICAÇÃO
SOM PROFISSIONAL GRANDE PORTE PARA SHOWS: 02 SISTEMAS DE SOM (P.A.) LINE ARRAY
AERO COM DUAS TORRES L/R DE 9,0 M DE ALTURA CADA,
P.A. ESTÉREO – L/R, COM 32 SUB GRAVES DE 18" + 32 CAIXAS LINE ARRAY AERO,
32 MÉDIAS ALTAS = 24 CAIXAS LANE ARRAY AERO LA 900 C/ DOIS FALANTES DE 12" EROS + UM DE
10" DOIS TITÂNIO EROS 7200 C/ GUIA DE ONDAS;
AMPLIFICAÇÃO:POTENCIA TOTAL DO P.A. 100.000W RMS
SISTEMA DE FRENTE (PA)
2 MESA DIGITAIS LS9 E OU X32
2 PROCESSADOR DBX 260 DRIVE RACK
2 MULTICABO 36 VIAS 60 MTS
2 POWER AND LIGHT MODULE PL- PLUS
2 CUBO METEORO 150W P/ COMUNICAÇÃO
SISTEMA DE PALCO
2 MESAS DIGITAIS LS 9 E OU X 32 PROCESSADOR BEHRINGER ULTRA DIVRE PRO
2 DCX 2496
2 KIT PARA BATERIAS AKG RHYTHMPACK
4 MICROFONES SEM FIO SHURE BETA SM 58
25 MICROFONES SHURE SM 58
25 MICROFONES SHURE SM 57
1 MICROFONE AKG 112
40 DIRECT BOX ULTRA-DI
2 CUBO PARA GUITARRA GX212 GREAT
1 CUBO P/ KE KX 100 GREAT
1 CABEÇOTE P/C BAIXO H. SYSTEM 3.500 C/ MÓDULOS 410 E 115
25 GARRAS
25 PEDESTAIS
8 CAIXAS P/ SIDE L/R SENDO 08 CAIXAS C/ 2 ALTO- FALANTE DE 15”SNAKE COM DIVISOR PASSIVO
PASSA BAIXA +2 CAIXAS DE 12” COM 2 TITANIO EROS 7200
2 SUB P/ BATERIA C/2
16 MONITORES E AW SM 400
SOM PROFISSIONAL MEDIO PORTE PARA SHOWS: 02 SISTEMAS DE SOM (P.A.) LINE ARRAY AERO
COM DUAS TORRES L/R DE 9,0 M DE ALTURA CADA,
P.A. ESTÉREO – L/R, COM 24 SUB GRAVES DE 18" + 32 CAIXAS LINE ARRAY AERO,
32 MÉDIAS ALTAS = 24 CAIXAS LANE ARRAY AERO LA 900 C/ DOIS FALANTES DE 12" EROS + UM DE
10" DOIS TITANIO EROS 7200 C/ GUIA DE ONDAS;
AMPLIFICAÇÃO:POTENCIA TOTAL DO P.A. 100.000W RMS
SISTEMA DE FRENTE (PA)
2 MESA DIGITAIS LS9 E OU X32
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2 PROCESSADOR DBX 260 DRIVE RACK
2 MULTICABO 36 VIAS 60 MTS
2 POWER AND LIGHT MODULE PL- PLUS
2 CUBO METEORO 150W P/ COMUNICAÇÃO
SISTEMA DE PALCO
2 MESAS DIGITAIS LS 9 E OU X 32 PROCESSADOR BEHRINGER ULTRA DIVRE PRO
2 DCX 2496
2 KIT PARA BATERIAS AKG RHYTHMPACK
4 MICROFONES SEM FIO SHURE BETA SM 58
25 MICROFONES SHURE SM 58
25 MICROFONES SHURE SM 57
1 MICROFONE AKG 112
40 DIRECT BOX ULTRA-DI
2 CUBO PARA GUITARRA GX212 GREAT
1 CUBO P/ KE KX 100 GREAT
1 CABEÇOTE P/C BAIXO H. SYSTEM 3.500 C/ MÓDULOS 410 E 115
25 GARRAS
25 PEDESTAIS
8 CAIXAS P/ SIDE L/R SENDO 08 CAIXAS C/ 2 ALTO- FALANTE DE 15”SNAKE COM DIVISOR PASSIVO
PASSA BAIXA +2 CAIXAS DE 12” COM 2 TITANIO EROS 7200
2 SUB P/ BATERIA C/2
16 MONITORES E AW SM 400
SOM PROFISSIONAL PEQUENO PORTE PARA EVENTOS: 01 SISTEMA DE SOM (P.A.) LINE ARRAY
AERO COM DUAS TORRES L/R DE 4,0 M DE ALTURA CADA,
P.A. ESTÉREO – L/R, COM 16 SUB GRAVES DE 18" + 4 CAIXAS LINE ARRAY AERO, DE CADA LADO
8 MÉDIAS ALTAS = 4 CAIXAS LANE ARRAY AERO LA 900 C/ DOIS FALANTES DE 12" EROS + UM DE
10" DOIS TITANIO EROS 7200 C/ GUIA DE ONDAS;
AMPLIFICAÇÃO: POTENCIA TOTAL DO P.A. 30.000W RMS
1 MESA DIGITAL
2 MICROFONES SEM FIO SHURE BETA SM 58
2 MICROFONES SHURE SM 58
2 MICROFONES SHURE SM 57
PALCO C/ AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 13 X 08 M, COM LONA ANTI-CHAMA , COBERTURA
TOTAL, FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS, COM GRADE EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30
COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO PALCO, COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA PLENA AOS
ARTISTAS, CONTENDO AINDA UM CAMARINHO MEDINDO 4 X 5 M E UM CAMAROTE MEDINDO 8X8
M, SENDO CADA UM DESTES ANEXO A UMA LATERAL DISTINTA DO PALCO, DEVENDO TER
FECHAMENTO E COBERTURA NAS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DO PALCO
PALCO C/ AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 10 X 08 M, COM LONA ANTI-CHAMA , COBERTURA
TOTAL, FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS, COM GRADE EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30
COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO PALCO, COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA PLENA AOS
ARTISTAS.
PALCO C/ AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 08 X 06 M, COM LONA ANTI-CHAMA , COBERTURA
TOTAL, FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS, COM GRADE EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30
COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO PALCO, COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA PLENA AOS
ARTISTAS.
ILUMINAÇÃO DE PALCO - profissional - com 24 (vinte e quatro) refletores PAR LED de 03 (três) Watts e 36
LED's RGB - 02 (duas) máquinas de fumaça - 02 (dois) mine brut – 12 moovingben martimmac - 04 Strobo - 02
Atomics - 01 máquina de confetes - 01 (um) grid medindo 08x05 metros com trava no meio de alumínio Q 30.

20.

10

Diária

21.

08

Diária

22.

08

Diária

23.

08

Diária

24.

12

Diária

25.

12

Diária Locação de grupos geradores de energia potencia de no mínimo 180kvas, carneado e silenciado.

26.

06

Diária Painel de LED P10 indoor medindo 4,00x2,00m

27.

10

Diária tencionada. Para uso em ambiente público aberto (praça pública)

28.

15

Diária Grade p/ fechamento do local da festa c/ quantidade de ate 300 mt.

29.

30

Diária Locação de Toldos: Tamanho 04 x 04 m por unidade

30.

30

Diária Locação de Toldos: Tamanho 05 x 05 m por unidade

31.

30

Diária Locação de Toldos: Tamanho 06 x 06 m por unidade

32.

30

Diária Locação de Toldos: Tamanho 08 x 08 m por unidade

33.

20

Diária Locação de Toldos: Tamanho 10 x 10 m por unidade

34.

50

Diária cabine simples, com serviços de higienização e sucção com descarte

Locação de elevados para policia militar, medindo (2X1)m, estrutura em tubos e alumínio, com cobertura em lona

Locação de Banheiros Químicos, estrutura em polietileno, altura mínima 2,00m e largura mínima de 1,00 x1,20,
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4- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Sem prejuízo dos deveres inerentes à natureza deste serviço e dos derivados de normas legais e
regulamentares, a CONTRATADA assume, especialmente, as seguintes obrigações:
a) Fornecimento de mão de obra qualificada, a fim de suprir as necessidades de transporte, montagem e
desmontagem de todos os equipamentos, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com
transporte, hospedagem e alimentação da equipe e demais despesas correlacionadas, caso necessário;
b) Comprometer-se a iniciar os serviços na data acordada, constantes da Ordem de Serviços, emitida pela
Contratante;
c) Garantir a prestação do serviço durante todo o período de vigência do contrato;
d) A empresa contratada deverá entregar os equipamentos instalados com 72 (setenta e duas) horas de
antecedência da utilização dos mesmos, ou seja, solicita-se que o equipamento seja instalado e testado com
antecedência de 12h antes do evento começar, sob a supervisão de um técnico da Prefeitura Municipal de
Bom Jesus da Serra, para minimizar qualquer tipo de imprevisto, exceto nos casos de prévia orientação
diferente por parte da contratante;
e) A empresa contratada deverá entregar a FUNDARPE, nos prazos abaixo descritos, os seguintes
documentos;
f) Executar todos os serviços e instalações de acordo com as especificações e demais elementos técnicos que
integram este Termo, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas das Concessionárias de Serviços
Públicos e Normas de Segurança;
g) Todo o local de montagem deverá ser sinalizado de acordo com as normas de segurança;
h) Para as atividades noturnas e/ou em vias públicas de grande movimento todo o local deverá conter
sinalizações de emergência tais como cones indicativos com faixas refletivas, fita zebrada, cavaletes, entre
outros;
i) Durante todo o período do CONTRATO (montagem/ evento/ desmontagem), o Responsável Técnico
deverá estar presente no local, bem como deverá portar telefone móvel e estar com o mesmo sempre
acessível, a fim de sempre atender as solicitações;
4.1- Estão a encargos do Responsável Técnico:
a) Coordenação e Fiscalização de todos os serviços e equipe técnica visando à otimização do trabalho;
b) Fazer o acompanhamento diário, dos serviços através das especificações técnicas e outras atividades
correlatas;
c) Manter no local dos serviços, além da equipe técnica, auxiliares necessários ao perfeito controle de
medidas e padrões, assim como promover às suas custas além do controle tecnológico dos materiais a
serem empregados nos serviços, a segurança necessária à perfeita execução dos serviços, no tocante aos
objetos e materiais instalados no local da prestação de serviços;
d) Toda a Equipe Técnica (profissionais e auxiliares) trabalharão devidamente uniformizada e com crachá
de identificação, além de estarem devidamente portando os equipamentos de proteção individual (E.P.I)
conforme dispõem as Normas Regulamentadoras de Segurança;
e) Para as atividades noturnas e/ou em vias públicas de grande movimento toda a Equipe Técnica deverá
está portando equipamentos de segurança adequado tais como coletes refletivos;
f) Retirar todo o entulho decorrente da execução dos serviços, deixando o local totalmente limpo;
g) Executar a montagem dos equipamentos em tempo compatível com o cronograma do evento, devendo a
desmontagem ser realizada, preferencialmente, logo após o término do evento, caso haja algum
incidente, admite-se um prazo máximo para a desmontagem dos equipamentos de até 03 (três) dias,
após término do evento, dependendo do porte da estrutura.
h) Responsabilizar-se, permanentemente, pela guarda, vigilância, segurança e manutenção das estruturas e
equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para a prestação de serviços, não cabendo a Prefeitura
Municipal de Bom Jesus da Serra, arcar com qualquer despesa relativa a danos, desaparecimento, roubo
ou furto dos equipamentos, materiais e ferramentas;
i) Arcar com todas as despesas relativas ao transporte dos equipamentos, materiais e ferramentas
necessárias à montagem e desmontagem bem como dos funcionários, taxas, seguro, encargos
trabalhistas, previdenciários e fiscais e demais despesas relativas ao seu ramo de atividade e necessárias
à plena execução dos serviços;
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j) Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em virtude da total execução dos
serviços, dentro do padrão técnico solicitado;
k) Responsabilizar-se pela reposição e requalificação de passeios, postes, tampas de caixas, entre outros
elementos existentes no local se deteriorados durante a montagem e desmontagem da estrutura. Será
exigido também a reposição e reparos na área, de tal forma que não desconfigure o projeto
anteriormente implantado.
A empresa contratada deverá comprometer-se em cumprir todos os prazos e demais orientações
fornecidas pela administração municipal.
5a)
b)
c)

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cumprir as obrigações pecuniárias no prazo previsto contratualmente;
Repassar à Contratada todos os dados e informações necessárias à execução dos serviços;
Notificar por escrito à Contratada quando da aplicação de eventuais multas, pelo não cumprimento de
obrigações contratuais;
d) Designar Gestor Contratual (representante da Administração) para fiscalizar e acompanhar a execução
do contrato, conforme artigo 67, da lei 8.666/93.

6- DA CONCLUSÃO
A empresa contratada prestará os serviços de locação de som e luz em cada evento que demandará uma
quantidade de dias e de equipamentos exclusivo para atender àquela demanda.
Para o correto atendimento das solicitações da Contratante, a empresa Contratada deverá observar
características, da estrutura e especificações técnicas, conforme termo de referência.
A Contratante fará a fiscalização contratual, imposição legal descrita na Lei geral de licitação, cabendo
assim, sem prejuízo das variadas formas de fiscalizar, notificar por escrito à Contratada quando da aplicação de
eventuais multas, pelo não cumprimento de obrigações contratuais e para tanto Designar Gestor Contratual
(representante da Administração) para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, conforme artigo 67, da
lei 8.666/93.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
Registro de Preços
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 05, de 04 de Janeiro de
2013, Decreto Municipal nº 06, de 04 de Janeiro de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas
ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 002/2020 do tipo menor preço Global.
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Serviços de locação de estrutura básica para a realização de
festejos culturais e eventos diversos a serem realizados pelas Secretarias Municipais, de acordo com as
especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se
o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município:
www.bomjesusdaserra.ba.gov.br/site/diariooficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 06/02/2020 até
18/02/2020 às 12:00h. Início da sessão de disputa eletrônica: 18/02/2020, às 14:30h. Informações:
licita@bomjesusdaserra.ba.gov.br e 77-3461-1012. Edinaldo Meira Silva - Prefeito Municipal.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZTT2QAKFMLRKRPUMFNSJTQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Bom Jesus da Serra

Quinta-feira
6 de Fevereiro de 2020
41 - Ano - Nº 777

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-BA
Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, Bom Jesus da Serra-Ba

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020
LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta
cidade de Bom Jesus da Serra-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 16.418.709/0001-41, tendo em vista o disposto na
Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações
da Lei Federal nº. 8.883/94 Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,
Decreto Municipal nº 05, de 04 de Janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 12, de 20 de Janeiro de 2020, Portaria
Municipal nº 001, de 04 de Fevereiro de 2019 e demais normas e redações aplicáveis torna público que fará
realizar no dia 18/02/2020, às 14:30h, no Setor de Licitações e Contratos, situado no prédio desta Prefeitura,
sito à Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, na cidade de Bom Jesus da Serra, Bahia, o PROCESSO
LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2020, do tipo MENOR PREÇO Global para
seleção da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para prestar serviços de Coleta de Resíduos
Sólidos, Conservação, Limpeza e Manutenção de vias e logradouros públicos e serviços congêneres no
Município, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital.

Obs.: Será sempre considerado o horário de Brasília-DF para todas as indicações de tempo constantes
neste edital.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
I - REGÊNCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº
123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO MUNICIPAL Nº 05, DE 04 DE JANEIRO DE
2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 12, DE 20 DE JANEIRO DE 2020, PORTARIA MUNICIPAL Nº 001, DE
04 DE FEVEREIRO DE 2019 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES APLICÁVEIS.
II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 012/2020
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Global
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
VII - FORMA DE PRESTAÇÃO: PARCELADA
VIII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 18/02/2020
HORA: 14:30h
8.1 - LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br, acessando o link de
LICITAÇÕES, identificador , mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo “licitação-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. A Sessão será conduzida pelo
Pregoeiro Jonis Gomes Moreno com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos termos da Portaria
Municipal nº 001, de 04 de Fevereiro de 2019.
8.2 - Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação): Setor de Licitações e
Contratos, situado no prédio desta Prefeitura, sito à Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, na cidade de
Bom Jesus da Serra, Bahia.
8.3 - Início de Acolhimento de propostas: 06/02/2020
8.4 - Recebimento das propostas: 06/02/2020 até 18/02/2020 às 12:00h.
8.5 - Abertura das propostas: 18/02/2020 às 12:00h.
8.6 - Início da sessão de disputa de preços: 18/02/2020 ás 14:30h.
Tempo Normal de Disputa de cada lote: O tempo normal de disputa acontecerá conforme discricionariedade
do Pregoeiro, acrescido do tempo aleatório, determinado pelo sistema (tempo randômico).
IX - OBJETO:
9.1. Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de empresa para prestar serviços de Coleta de Resíduos
Sólidos, Conservação, Limpeza e Manutenção de vias e logradouros públicos e serviços congêneres no
Município, conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital.
9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, a Prestação dos Serviços
constantes do Anexo I.
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9.3 - A contratação com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecerá às condições constantes na Minuta do Contrato
de Prestação de Serviços, Anexo V deste Edital.
X - FUNDAMENTO LEGAL
10.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal Nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, a Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2015, Decreto
Municipal nº 05, de 04 de Janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 12, de 20 de Janeiro de 2020, Portaria
Municipal nº 001, de 04 de Fevereiro de 2019 e demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas,
condições e anexos deste Edital, aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos preceitos de Direito Privado.
10.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
XI - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
11.1 - Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o Banco o Brasil
(www.bb.com.br), que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que atendam aos requisitos de habilitação
previstos neste Termo de Referência, Edital e seus Anexo.
11.1.1 - Tendo em vista as características dos serviços a serem prestados, poderão participar do certame
licitantes enquadradas em todos os portes, devendo ser resguardado o tratamento diferenciado às licitantes
que forem enquadradas como Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP.
11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar
e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art.
186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal nº 8.666/93.
11.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público desta Prefeitura, de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro,
sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei
nº 8.666/93.
11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial
do Município - www.bomjesusdaserra.ba.gov.br/site/diariooficial à disposição dos interessados, os
quais poderão obtê-lo junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na Divisão de Compras na sede desta
Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00h e no site www.licitacoes-e.com.br. Outras informações sobre a
licitação serão prestadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e Contratos, nos mesmos
locais e horários, pelo(s) Telefax 77-3461-1012.
11.5 - Os equipamentos e veículos solicitados na Proposta de Preços (Anexo I) deste Edital, deverão ser
apresentados pela(s) empresa(s) vencedora(s) do certame em até 03 (três) dias úteis após a Adjudicação do
objeto da licitação, das 08:00 às 13:00h, em local indicado pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus da
Serra-Ba, para a realização de vistoria pela Administração, para posterior homologação e assinatura do
contrato.
10.5.1 - Em hipótese alguma será admitido a apresentação do Dimensionamento dos Equipamentos
somente por via de comprovante de compras ou similares, deverá ser apresentado todo os veículos
para serem vistoriados;
10.5.2 - O não cumprimento do item 11.5 e 11.5.1 pela empresa vencedora caracteriza desclassificação
automática da empresa, devendo a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-Ba convocar (caso
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tenha) o segundo colocado no certame para cumprir a mesma obrigatoriedade dentro de um prazo de até 03
(três) dias úteis;
10.5.1 - Na hipótese de não ser possível declarar a empresa vencedora durante a sessão de julgamento de
Proposta de Preços e Documentos de Habilitação que ocorrerá no dia e horário indicado no item VII deste
Edital, o prazo para a apresentação dos veículos para vistoria, conforme previsto no item 11.5 deste Edital,
será de até 03 (três) dias úteis após ser declarado o(s) licitante(s) vencedor(es) do certame, devendo a data da
vistoria dos veículos ser divulgada juntamente com a decisão do(s) recurso(s) no Diário Oficial do
Município.
XII - CREDENCIAMENTO
12.1 - O credenciamento do LICITANTE será realizado pela Secretaria da Administração, através do Banco do
Brasil, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis após a formalização do pedido e da entrega da documentação
necessária;
12.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal intransferíveis, com
validade de 01 (um) ano para acesso às Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e funcionará como assinatura
eletrônica, implicando em responsabilidade legal e na presunção de sua capacidade para a realização das
transações inerentes a este pregão eletrônico, validando todos os atos praticados;
12.3 - Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, acompanhada de RG e CPF do outorgado, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema;
12.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, acompanhado de RG e CPF do representante legal, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
12.5 - Caberá ao fornecedor 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;
12.6 - Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 729 0500 ou
pelo e-mail: licitações@bb.com.br.
XIII - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
13.1 - Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar em
campo próprio do site www.licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação e demais condições previstas neste Edital.
13.2 - As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site: www.licitacoes-e.com.br mediante a opção
“Acesso Identificado”, no sistema eletrônico do Banco do Brasil, obedecendo a data e horários estabelecidos no
item VIII do Edital.
13.3 - A proposta ofertada deverá conter especificações e características detalhadas dos serviços cotados, bem
como, a garantia e outros elementos que de forma inequívoca os identifiquem, em consonância com o conteúdo
do Anexo X – Termo de Referência.
13.4 - A partir do horário previsto no Edital (VIII), terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a
abertura e divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições
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detalhadas pelo edital, passando o Pregoeiro a avaliar a sua aceitabilidade, sendo posteriormente classificadas
para a etapa de lances.
13.5 - Após a classificação das propostas, o Pregoeiro fará a divulgação no sistema eletrônico, convocando os
proponentes para apresentarem lances.
13.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital e/ou,
consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados aqueles
incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato.
13.7 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
13.8 - Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não caberá desistência da proposta.
13.9 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.
13.10 - Os LICITANTES poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário estabelecido e as condições
de aceitação.
13.11 - O sistema rejeitará automaticamente os lances cujos valores forem superiores ao último lance registrado.
13.12 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e
registrado em primeiro lugar.
13.13 - A desistência em apresentar lance, implicará a exclusão do LICITANTE nesta etapa e na manutenção do
último preço apresentado pelo LICITANTE, para efeito da classificação final.
13.14 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de
menor preço Global.
13.15 - Durante o transcurso da sessão, os LICITANTES serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado que tenha sido apresentado, vedada a identificação do detentor do lance, bem como dos demais
participantes.
13.16 - No caso de desconexão do Pregoeiro com o site www.licitacoes-e.com.br no decorrer da etapa
competitiva do pregão, e permanecendo o sistema acessível aos LICITANTES, a etapa terá continuidade para a
recepção de lances, devendo o Pregoeiro, assim que for possível, retomar sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
13.16.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão
eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após 30 (trinta) minutos da comunicação eletrônica
expressa aos participantes, encaminhada através de mensagem em formulário próprio do site licitações-e,
divulgando data e hora da reabertura da sessão.
13.17 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 02 (duas) horas, a sessão do pregão eletrônico será
suspensa e somente terá reinício no dia e horário previamente fixado no site www.licitacoese.com.br.
13.18 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo
sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual, será automaticamente encerrada a recepção de
lances.
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13.19 - Alternativamente ao disposto no item anterior, poderá o Pregoeiro, mediante justificativa devidamente
registrada em ata, antecipar o encerramento da sessão de disputa do tempo normal, desde que transcorrido o
tempo mínimo de 50% do previsto inicialmente no edital para a sessão de lances, mediante o encaminhamento
de aviso automático de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de 01 (um) segundo
até 30 (trinta) minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o
vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que
tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua
aceitação.
13.20 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances
ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
13.21 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o
valor estimado para a contratação.
XIV - DA PROPOSTA DE PREÇOS
14.1 - O licitante vencedor deverá apresentar proposta por escrito, conforme modelo Anexo I do Edital, com a
documentação de habilitação de que trata o edital.
14.1.1 - A proposta deverá ser apresentada em uma via original, em papel timbrado da empresa licitante,
devendo conter os dados da proponente (razão social, endereço, CNPJ/MF, banco, agência e conta corrente,
correio eletrônico etc.), impressa sem emendas ou rasuras e redigida com clareza em língua portuguesa,
datada e devidamente assinada por seu representante legal, em envelope lacrado. (Modelo de Proposta
sugerido no Anexo I).
14.1.2 - A Comissão recomenda aos licitantes que façam constar de suas propostas nome e qualificação da
pessoa com poderes para assinar contratos com o Município.
14.1.3 - É de inteira responsabilidade do Licitante o preço e demais condições apresentadas, salvo se no
momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo Pregoeiro, o que será registrado em Ata,
devendo o item ser desconsiderado da proposta.
14.1.4 - Quando a proposta e anexos constantes do Edital forem assinados por procurador legalmente
constituído, os documentos deverão estar acompanhados de RG e CPF do outorgado, bem como do
outorgante.
14.1.5 - A Proposta de Preços da empresa arrematante e os Documentos de Habilitação deverão ser
encaminhados ao endereço eletrônico licitacoesbjs@hotmail.com, no prazo máximo de 02 (duas) horas,
contadas a partir do encerramento da sessão de disputa, com preços atualizados, em conformidade com os
lances eventualmente ofertados, devendo os documentos originais ou cópias autenticadas serem postados, no
prazo de até 03 (três) dias úteis ao Setor de Licitações e Contratos no prédio desta Prefeitura, sito à Praça
Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, na cidade de Bom Jesus da Serra, Bahia.
14.1.5.1 - As licitantes que descumprirem a exigência do item 14.1.5 deste Edital, serão
automaticamente desclassificadas do presente certame.
14.1.6 - A proposta de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, bem como conter os preços unitário e
total, expressos em moeda nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, em algarismos e por
extenso.
14.1.7 - A proposta deverá ter prazo de validade de 60 (sessenta) dias
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14.1.8 - Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido homologada e
adjudicada, esta fica automaticamente prorrogada.
14.1.9 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a
prazo e especificações do produto/serviço ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus
termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais, ou nos
casos previstos neste edital.
14.1.10 - É vedado à empresa licitante retirar a sua proposta após a abertura da sessão do presente Pregão.
14.1.11 - Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo
de oferta de propostas ou lances equivocados e de valor inexequível.
14.1.12 - Não se considerará como critério de classificação e nem de desempate das propostas qualquer
oferta de vantagem não prevista neste edital.
14.1.13 - As propostas apresentadas em desacordo com as condições e especificações constantes desta
Licitação e ainda as que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou excessivos, incompatíveis com os
preços de mercado, conforme a discricionariedade do Pregoeiro será desclassificada.
14.1.14 - Propostas com valores aparentemente muito abaixo do mercado, caso o pregoeiro julgue
necessário, só serão aceitas mediante apresentação de composição de custos, no prazo improrrogável de 02
(duas) horas, ou, se for o caso, declaração da empresa assumindo e reafirmando o preço proposto,
comprometendo-se a executar o serviço, sem prejuízo das sanções cabíveis em caso de má prestação ou
descumprimento de normas legais vigentes.
14.1.15 - Serão rejeitadas as propostas que:
14.1.15.1. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente (s) que permita(m) a
perfeita identificação do material/serviço licitado;
14.1.15.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.
14.1.16. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre
os expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último.
14.1.17 - Deverão estar incluídas nos preços propostos todas e quaisquer despesas necessárias para o objeto
desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes,
seguros de transporte e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às
especificações do objeto licitado.
14.1.18 - O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar esclarecimentos adicionais sobre a
composição dos preços propostos.
14.2 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO Global, observados os prazos para
fornecimento/prestação, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais
condições definidas neste Edital.
14.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta
diretamente ao proponente que tenha apresentado a melhor proposta ou lance de menor valor para negociação,
decisão e aceitação.
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14.4 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o Pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a
todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado definido no objeto
deste Edital.
14.5 - Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda a todas as condições do Edital e seu
preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado.
14.6 - Sendo aceitável a oferta, será verificado, pelo Pregoeiro, o atendimento das condições habilitatórias do
LICITANTE que a tiver formulado, conforme exigências previstas neste Edital.
14.7 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendolhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade
Superior.
14.8 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital e/ou,
consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados aqueles
incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato.
14.9 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br.
XV - DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
15.1 - Todos os documentos exigidos deverão ter sido expedidos por autoridades ou órgão competente do
domicílio da licitante, podendo ser apresentados em original, em fotocópia autenticada, em publicação na
imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas pelo original, as quais serão conferidas e
autenticadas, pela Comissão de Licitação. Não serão aceitas fotocópias extraídas por processo de facsímile. Os
documentos exigidos deverão preferencialmente ser relacionados, separados, colecionados e numerados na
ordem estabelecida neste edital.
15.1.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser encaminhados ao endereço eletrônico
licitacoesbjs@hotmail.com, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas a partir do encerramento da
sessão de disputa, devendo os documentos originais ou cópias autenticadas serem postados, no prazo
de até 03 (três) dias úteis ao Setor de Licitações e Contratos no prédio desta Prefeitura, sito à Praça
Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, na cidade de Bom Jesus da Serra, Bahia.
15.1.2 - As licitantes que descumprirem a exigência do item 15.1.1 deste Edital, serão
automaticamente desclassificadas do presente certame.
15.1.1 - Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa
física);
b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados
da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratando-se
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal Nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade
assim o exigir;
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f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-MEI, emitido pela Receita Federal do
Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual-MEI.
15.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao
domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando for o caso, da
sede ou do domicilio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela
Secretaria da Receita;
e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o Fundo de
Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
OBSERVAÇÕES:
1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;
2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.
3) As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste
prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias da data de
emissão.
4) As certidões extraídas da Web somente terão validade se confirmada sua autenticidade pelo
Pregoeiro ou membro de equipe de apoio.
15.1.3 - Qualificação Econômico: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com
data de validade vigente;
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou
sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data da apresentação da proposta. 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. (dispensado para Microempreendedores Individuais-MEI).
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b.1) A licitante fica obrigada a comprovar, na data de apresentação das propostas, por intermédio de seu
Balanço Patrimonial, que possui Capital ou Patrimônio Líquido Mínimo que corresponde a pelo menos
10% (dez por cento) do Valor Global proposto para o objeto licitado;
b.2) Para balanço escriturado pelo Sistema Público de Escrituração Digital-SPED o mesmo deverá estar
acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento, Recibo de Entrega de Livro Digital e Recibo de
Entrega da Escrituração (FCONT) encaminhada a RFB.
15.1.4 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um)
Atestados de Capacidade Técnica em nome da empresa, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
a.1) Quando se tratar de comprovação de aptidão fornecido por órgão público, deve ser acompanhada
de cópia do Contrato Administrativo e do extrato de publicação do Contrato no respectivo Diário
Oficial do Órgão contratante;
a.2) Quando se tratar de comprovação de aptidão fornecido por pessoa jurídica de direito privado, deve
ser acompanhada de via original ou cópia autenticada do Contrato assinado entre as partes, devendo
ainda, a assinatura no Atestado de Capacidade Técnica estar com reconhecimento de firma em cartório e
vir acompanhado do ato constitutivo da empresa que emitiu o documento, para comprovar que quem
assinou o documento é o responsável legal pela contratante.
15.1.5 - Declaração Formal assinada pelo licitante ou representante legal, que dispõe dos veículos, máquinas,
equipamentos, mão de obra, etc adequados e disponíveis, necessárias a execução do objeto da presente licitação
e de sua disponibilidade à data e horário de vistoria conforme previsto no item 11.5 deste Edital, ficando
condicionado ao cumprimento do prazo estipulado para a posterior homologação.
15.1.6 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
constante do Anexo IV deste Edital.
15.1.7 - Declaração formal da empresa licitante, com data recente de que não está declarada inidônea ou
suspensa, por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Distrital, Estadual ou Municipal,
tendo em vista os artigos 87, inciso IV, e 97 da Lei 8.666/93, e que é cumpridora de todas as exigências legais
impostas pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, inclusive de segurança, independente de
exigência deste Edital.
15.1.8 - Declaração formal da empresa licitante, de que concorda e sujeitar-se-á a todos os termos do presente
Edital, inclusive de acatar os cronogramas de prazos de prestação dos serviços que serão estipulados pela
Administração, podendo os serviços serem prestados diariamente, conforme necessidade.
15.1.9 - Declaração de Inexistência de Impedimento legal para licitar ou contratar, elaborada em papel
timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante.
15.1.10 - O fornecedor/proponente deve ter condição de cumprir no prazo 02 (duas) horas contados a partir do
encerramento da sessão de disputa, a exigência de encaminhar ao endereço eletrônico
licitacoesbjs@hotmail.com a proposta de preço com preços reformulados após os lances e devidamente assinada
pelo responsável pela empresa e todos os documentos mencionados no item XV deste edital.
XVI - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
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16.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer pessoa poderá
encaminhar pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão.
16.1.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do Pregão, que
deverá ser encaminhado por escrito em atenção do Pregoeiro.
16.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
16.2 - Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção
de recorrer da decisão do Pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de
manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo Pregoeiro.
16.3 - Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem contra-razões, se
quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do
recorrente.
16.4 - O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade
promotora da licitação, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
16.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
16.6 - A autoridade superior do órgão promotor do Pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir
sobre o recurso.
16.7 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do
Município (www.bomjesusdaserra.ba.gov.br/site/diariooficial), passando a valer para todos os efeitos à partir da
data da publicação.
XVII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1 - Não havendo manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
17.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
17.3 - A Homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
XVIII - DA CONTRATAÇÃO
18.1 - A Adjudicatária será convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº
8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração,
devendo comparecer à Divisão de Licitações e Contratos, Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, na
cidade de Bom Jesus da Serra, Bahia.
18.2 - Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha poderes de
administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou procurador com poderes expressos.
18.3 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é
facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e
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verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
18.4 - O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo V deste Edital e será emitido para o
CNPJ informado na proposta de preços.
18.5 - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas
condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº
8.666/93.
a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;
b) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação
não se realizar.
18.6 - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas,
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.
18.7 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a
situação regular de que se trata o item 18.5, alínea (a) ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as
demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da
contratação.
18.7.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação
do aviso por publicação no Diário Oficial do Município.
18.8 - O contrato será celebrado com duração de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
18.7.1 - A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação da
Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao Departamento de
Licitações e Contratos para assinatura do instrumento contratual.
XIX - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
19.1 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, terão todos os direitos e deveres observados
pela lei Complementar 123/06.
19.2 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, deverão apresentar uma declaração, conforme
modelo Anexo VI.
XX - ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
20.1 - Deverá ocorrer no dia, hora e local designados no item VIII deste Edital, após concluída a fase de
habilitação, observados os prazos recursais.
XXI - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO E PRAZO
__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 002/2020 - Pag. 12

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZTT2QAKFMLRKRPUMFNSJTQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Bom Jesus da Serra

Quinta-feira
6 de Fevereiro de 2020
53 - Ano - Nº 777

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-BA
Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, Bom Jesus da Serra-Ba

22.1 - Os serviços que deverão ser prestados no Município de Bom Jesus da Serra-Ba e serão medidos nas datas
finais de cada período de aferição mensal, incluindo-se na medição os serviços executados ou quaisquer tarefas
mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários constante da Proposta de Preços aprovada.
22.2 - A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-Ba pagará à(s) contratada(s), pelos serviços efetivamente
executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e atualização
financeira e a ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse público, este
deverá ser respaldado na sua integralidade por carta de fiança bancária.
22.3 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento
que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Bom
Jesus da Serra-Ba.
22.4 - O pagamento será efetuado com base na apresentação de Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, após o devido
atestado de realização dos serviços pela Contratada à Contratante e que constituem objeto do presente ajuste.
22.4.1 - A(s) Nota(s) Fiscal(is), deverão ser apresentada(s) pela contratada acompanhada (s) documentos
que comprove a prestação de serviços, devidamente atestados por servidor(es) da contratante, bem como
documentação que comprove a regularidade dos veículos e dos condutores que prestaram os serviços.
22.4.2 - A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-Ba poderá, caso julgue necessário, solicitar que a
contratada apresente planilha de formação de custos, detalhando os custos incorridos no valor total
faturado, podendo, estes custos serem solicitados sobre o valor global ou sobre cada item de serviço
prestado.
22.5 - Os valores da planilha de custo referente ao evento que acompanhará a nota fiscal de execução do
serviço, não poderá ultrapassar a tabela referencial de preço máximo (Anexo I).
22.6 - A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-Ba não aceitará recibo como documento fiscal.
22.7 - O prazo contratual para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses, a contar da primeira ordem de
inícios dos serviços.
22.8 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na legislação vigente, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores
alterações.
22.9 - As despesas dos serviços acima serão cobertos por recursos financeiros oriundos:
Dotação orçamentária:
Órgão: 0308 - Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Públicos
Programa/Atividade: 2.013 - Ampliação, Modernização e Manutenção do Setor de Limpeza Pública
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
XXII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e
serão separadas conforme Ordens de Serviços emitidas pela Secretaria responsável pelos serviços em
até 05 (cinco) dias úteis antes da data do pagamento;
b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes
legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda,
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c)

d)

e)
f)

servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos;
A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste Contrato,
bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.

A CONTRATADA ainda deverá:
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou
acompanhamento pela Contratante;
b) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos,
quando nas dependências Contratante, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços
objeto desta licitação, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;
c) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços
objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada,
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante;
d) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e
quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação;
e) Apresentar os profissionais alocados na prestação dos serviços com pontualidade, devidamente
identificados e uniformizados;
f) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados
nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esses
pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada;
g) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação
pertinente;
h) Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços, objeto desta licitação, que envolva o nome da
Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização;
i) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a
Contratada, independentemente de solicitação;
j) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
k) Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante;
l) Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, e quando for o caso, com relação a
funcionários de terceiros contratados;
m) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados;
n) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigarse por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por
força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;
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o) Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a contratada adotará as providências
necessárias no sentido de preservar a Contratante e de mantê-la a salvo de reivindicações, demandas,
queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação,
reembolsará a Contratante das importâncias que este tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo
improrrogável de 10 (dez) dias úteis a contar da data do efetivo pagamento;
a) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que os serviços contratados se realizem com
esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
p) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
q) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;
c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços objeto do contrato.
XXIII - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO
23.1 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;
23.2- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
23.3 - O prazo da realização do serviço é de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do presente contrato,
podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 60 (sessenta meses), conforme Lei nº 8.666/93.
23.4 - No caso da prorrogação a empresa deverá apresentar à documentação equivalente a exigida para
habilitação do Pregão Presencial nº 002/2020, com exceção da Qualificação Técnica - 15.1.4.
23.5 - Os preços poderão ser reajustados, em suas eventuais prorrogações, desde que já tenha decorrido no
mínimo 12 (doze) meses, mediante comprovação da necessidade da manutenção de equilíbrio econômicofinanceiro.
XXIV - REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.
XXV - RESCISÃO
25.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei nº 8.666/93.
25.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados nas
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
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25.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
25.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.
XXVI - DAS PENALIDADES
26.1 - À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei nº 10.520/02 e
8.666/93.
26.2 - A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada dos produtos
ou serviços objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados, implicará
na aplicação das penalidades contidas na Legislação em vigor.
26.3 - Além das penalidades previstas no "caput", e sem prejuízo das mesmas, a contratada ficará sujeito às
sanções, a seguir relacionadas:
I) Advertência;
II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total;
III) Rescisão unilateral do contrato, na hipótese de ocorrer o previsto no inciso II, sem prejuízo do
pagamento das respectivas multas;
IV) Pela rescisão do contrato por iniciativa da contratada, sem justa causa, multa de 10% (dez por cento)
do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras multas que já tenham sido
aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar a Contratante;
V) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Contratante por prazo de até 02 (dois) anos.
26.4 - As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas diretamente a
tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua
comunicação, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.
26.5 - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a contratada será notificada para apresentação de defesa
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação.
26.6 - As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
26.7 - Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar multa a
CONTRATADA, caso não sejam aceitas suas justificativas, no montante de 05% (cinco por cento) do valor do
contrato, atualizado monetariamente.
26.8 - Pelo descumprimento das obrigações mencionadas na cláusula segunda, fica a contratada sujeito à multa
diária de 0,1 % (um décimo por cento) do valor da contratação, contados a partir do primeiro dia subseqüente à
notificação de infração contratual até o 30º (trigésimo) dia do inadimplemento.
26.8.1 - Ultrapassado este limite, incidirá multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual,
atualizado monetariamente.
26.9 - Caso a contratada não assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficará sujeito a multa de
até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contratação.
XXVII - DOS ANEXOS
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27.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Anexo I - Modelo de Proposta de Preços
Anexo II - Modelo de Procuração (credencial);
Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação;
Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
Anexo V - Minuta do Contrato;
Anexo VI - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VII - Termo de Referência.

XXVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
28.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
28.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
28.3 - O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
28.4 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
28.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Bom
Jesus da Serra-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
28.6 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br
28.7 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
28.8 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do
Município.
28.9 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
28.10 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil à
data fixada para o recebimento das propostas.
28.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
28.12 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da SerraBa, localizado na Secretaria de Finanças, à Comissão Permanente de Licitação ou através do endereço
__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 002/2020 - Pag. 17

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZTT2QAKFMLRKRPUMFNSJTQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Fevereiro de 2020
58 - Ano - Nº 777

Bom Jesus da Serra

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-BA
Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, Bom Jesus da Serra-Ba

licitacoesbjs@hotmail.com, sendo que o licitante, deve entrar em contato com o Pregoeiro através do
telefone 77-3461-1012 para confirmação do recebimento do e-mail.
28.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 05, de 04 de Janeiro de 2013,
Decreto Municipal nº 12, de 20 de Janeiro de 2020 e Portaria Municipal nº 001, de 04 de Fevereiro de 2019 e
demais normas e redações aplicáveis.
28.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
28.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
28.3 - O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
28.4 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
28.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Bom
Jesus da Serra-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
28.6 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br
28.7 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
28.8 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do
Município.
28.9 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
28.10 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil à
data fixada para o recebimento das propostas.
28.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
28.12 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da SerraBa, localizado na Secretaria de Finanças, à Comissão Permanente de Licitação ou através do endereço
licitacoesbjs@hotmail.com, sendo que o licitante, deve entrar em contato com o Pregoeiro através do
telefone 77-3461-1012 para confirmação do recebimento do e-mail.
28.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 05, de 04 de Janeiro de 2013,
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Decreto Municipal nº 12, de 20 de Janeiro de 2020 e Portaria Municipal nº 001, de 04 de Fevereiro de 2019 e
demais normas e redações aplicáveis.
XXIX - FORO
29.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Bom Jesus da Serra-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.
Bom Jesus da Serra-Ba, 06 de Fevereiro de 2020.

Jonis Gomes Moreno
Pregoeiro Municipal
Portaria Municipal nº 001, de 04 de Fevereiro de 2019
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
ANEXO I - MODELO DE CARTA PROPOSTA
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA-BA
Objeto: Prestação de serviços de Coleta de Resíduos Sólidos, Conservação, Limpeza e Manutenção de
vias e logradouros públicos e serviços congêneres no Município.
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
FONE/FAX:
INSC. MUNICIPAL:
CNPJ:
DATA: 18/02/2020
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
ESPECIFICAÇÃO

UF:
CONTATO:
E-MAIL:
PERÍODO DE PRESTAÇÃO: 12 (DOZE) MESES

UNID.

Coleta e transporte de resíduos domiciliares ou comuns
TONELADA
Varrição de logradouros com coleta
KM
Limpeza de áreas públicas, feiras livres, mercados, escolas,
HOMEM /
e coleta manual em pontos, Poda de árvores, Pintura de
meio fio.
HORA
VALOR TOTAL

QUANT.

PREÇO – R$
UNITÁRIO
TOTAL

2.640
2.640
42.000

OBS. 01: Valor será para um período de 12 (doze) meses e todos os custos e despesas com insumos (inclusive
combustíveis), manutenções preventivas e corretivas necessárias para a prestação dos serviços, estão inclusas nesta
proposta de preços.
DECLARAMOS, SOB PENA DA LEI, QUE:
x
x
x
x

Tomamos conhecimento de todos os locais onde serão prestados os serviços e que tem pleno conhecimento do
objeto a ser licitado e que aceita integralmente as dificuldades e que está plenamente capacitado para a execução dos
serviços conforme normas legais e Termo de Referência – Anexo VII do Edital de Licitação;
Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da presente proposta de preços;
Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus Anexo,
comprometendo-nos a proceder a prestação dos serviços objeto da presente licitação;
A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta.

Eu,
.........................................................................
abaixo
assinado,
representante
da
empresa
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento de todas as condições referente à
prestação dos serviços objeto do Pregão Eletrônico nº 002/2020, e assim sendo, me comprometo a prestá-lo fielmente pelo
conforme valores propostos acima e especificado na Planilha Orçamentária, cumprindo todas as normas regulamentares
para a sua prestação. Declaramos ainda que já estão incluídos nos preços ofertados nesta Planilha Orçamentária todas as
despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários, alimentação, transporte, aluguéis, e quaisquer outros encargos
necessários à perfeita execução do objeto desta licitação.
____________________________, _____de __________________ de _______.
_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .........................., expedido pela
.........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº
............................, residente à rua ..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem
outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima,
conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar,
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

____________________________, _____de __________________ de _______.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei
Estadual ou Lei nº 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

____________________________, _____de __________________ de _______.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

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

____________________________, _____de __________________ de _______.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO Nº
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOM
JESUS
DA
SERRA-BA
E
......................................................................
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede
na Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, na cidade de Bom Jesus da Serra, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº
16.418.709/0001-41, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Edinaldo Meira Silva, doravante
denominada CONTRATANTE e a empresa ................................, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no
CNPJ nº ............................, com endereço comercial .................................., Bahia, representado neste ato por pelo(a)
o(a) Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), administrador(a) de empresas, portador(a) da cédula de
identidade nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com endereço na
.................................., aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de
junho de 1993 e suas ulteriores alterações, Lei nº 10.520/02, e no Pregão Eletrônico nº 002/2020, resolvem celebrar
o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto do presente contrato a Prestação de serviços de Coleta de Resíduos Sólidos, Conservação,
Limpeza e Manutenção de vias e logradouros públicos e serviços congêneres no Município, conforme
especificações constantes nos Anexos do Edital de Pregão Eletrônico n° 002/2020.
1.2 - A contratação dos SERVIÇOS submete-se à Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
ulteriores alterações.
1.3 - A presente contratação está sendo formalizada de forma direta, por Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico
n° 002/2020, com base no, do art. 11, da Lei nº 10.520/02.
1.4 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões na
prestação de serviços objeto do presente contrato, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - Os pagamentos, objeto deste contrato, serão efetuados diretamente à Contratada ou representante legal, através
da Tesouraria Municipal, conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:
Dotação Orçamentária:
Órgão: .................................................................
Programa/Atividade: .................................................................
Classificação Econômica: .................................................................
III - CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E VALORES
3.1 O Preço Global para execução dos serviços é de R$ ...................................(...............................) de forma
parcelada conforme medição nas datas finais de cada período de aferição mensal, incluindo-se na mensuração os
serviços executados ou quaisquer tarefas mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários constante da
Proposta de Preços aprovada.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição dos
serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento que deverão ser
aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-Ba.
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3.3 - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto
desta licitação.
3.4 - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente
devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não
será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
IV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1 - Este contrato será celebrado com duração de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura e poderá ser
prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma prevista na legislação vigente, limitada a 60 (sessenta)
meses, conforme Lei nº 8.666/93.
V - CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e serão
separadas conforme Ordens de Serviços emitidas pela Secretaria responsável pelos serviços em até 05
(cinco) dias úteis antes da data do pagamento;
b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes legais
e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão contratual,
cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, servir de elo
constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição do gestor
contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com antecedência
mínima de 03 (três) dias corridos;
c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE
a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto
deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, bem
como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.
A CONTRATADA ainda deverá:
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento
pela Contratante;
b) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, quando
nas dependências Contratante, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços objeto desta
licitação, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;
c) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços objeto da
licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada, para aprovação e
implementação, sem ônus adicionais para a Contratante;
d) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e
quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação;
e) Apresentar os profissionais alocados na prestação dos serviços com pontualidade, devidamente identificados
e uniformizados;
f) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados nos
__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 002/2020 - Pag. 25

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZTT2QAKFMLRKRPUMFNSJTQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Fevereiro de 2020
66 - Ano - Nº 777

Bom Jesus da Serra

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-BA
Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, Bom Jesus da Serra-Ba

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

b)
p)
q)

Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esses
pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada;
Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação pertinente;
Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços, objeto desta licitação, que envolva o nome da
Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização;
Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a Contratada,
independentemente de solicitação;
Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos
os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como responder
por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante;
Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, e quando for o caso, com relação a
funcionários de terceiros contratados;
Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados;
Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei,
relacionadas com o cumprimento do presente contrato;
Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a contratada adotará as providências necessárias
no sentido de preservar a Contratante e de mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou
representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação, reembolsará a Contratante
das importâncias que este tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis a
contar da data do efetivo pagamento;
Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que os serviços contratados se realizem com esmero e
perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93.

V - CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o QUINTO
DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da
referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;
c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços,
com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários à
execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas as áreas onde serão realizados os serviços,
objeto deste contrato.
VI - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
6.1 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, as seguintes multas e
penalidades, sem prejuízo das sanções legais e responsabilidades civil e criminal:
a) 0,1 % um décimo por cento)) ao dia incidente sobre o valor do serviço contratado, até o trigésimo dia de
atraso, por serviço não realizado;
b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do serviço contratado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, por
serviço não realizado, com o conseqüente cancelamento da Nota de Empenho ou documento equivalente.
c) Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus da Serra-Ba, não serão
considerados como inadimplemento contratual.
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6.2 - Além destas multas, o não cumprimento das cláusulas ou condições estipuladas no Instrumento Contratual,
sujeitará a CONTRATADA à multa de 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor apurado para pagamento no mês
em que se verificar a ocorrência.
6.3 - As multas previstas nos subitens anteriores não serão aplicadas de modo cumulativo.
6.4 - Os valores das referidas multas serão descontados da CONTRATADA, mediante desconto a ser efetuado em
qualquer fatura ou crédito, em seu favor, que mantenha junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA
SERRA-BA, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
6.5 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à CONTRATADA
logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato, pelas citadas obrigações.
6.6 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e,
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas e/ou danos que
do seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE.
6.7 - As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas diretamente a tesouraria
da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua comunicação, ou, ainda,
quando for o caso, cobradas judicialmente.
6.8 - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a contratada será notificada para apresentação de defesa prévia,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação.
6.9 - As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
O presente contrato não implica, para a CONTRATANTE, vínculo ou obrigação trabalhista, direta ou indireta, de
qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a salvo de qualquer litígio,
assumindo todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao pessoal utilizado para o
cumprimento do presente ajuste.
VIII - CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO
8.1 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a
imediata correção das irregularidades apontadas.
8.1.1 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. ...............................................,
ocupante do cargo ..........................................., como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do
presente contrato.
8.2- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
8.3 - O prazo da realização do serviço é de ......../......./20..... a 31/12/20....., a partir da assinatura do presente contrato,
podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 60 (sessenta meses), conforme Lei nº 8.666/93.
8.4 - No caso da prorrogação a empresa deverá apresentar à documentação equivalente a exigida para habilitação do
Pregão Eletrônico n° 002/2020, com exceção da Qualificação Técnica - 15.1.4 do Edital.
XIV - CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
9.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial ou
extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
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9.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
9.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão
dos serviços, nos prazos estipulados;
9.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
9.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
9.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorização por
escrito da CONTRATANTE;
9.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da CONTRATANTE,
bem como dos seus superiores;
9.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo primeiro do
artigo 67 da Lei número 8.666/93 de 21/06/93.
9.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
9.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA,
assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo, necessárias de forma a permitir a
conclusão dos serviços, sem prejuízo à Administração.
9.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
9.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execução do contrato;
9.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
9.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de
9.1.1 a 9.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
9.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
9.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente da CONTRATANTE;
9.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
- Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.
9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor;
Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização e o mesmo deverá reconhecer os direitos da administração, em caso de
rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
X - CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES GERAIS
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10.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados,
sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.
10.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA.
10.3 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico n° 002/2020,
seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.
10.4 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato,
título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre
que possível.
XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORO
12.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Bom Jesus da Serra-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
12.2 - E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma
na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Bom Jesus da Serra-Ba, ......... de .......................... de 20.......

________________________________
.........................................
Prefeito Municipal

________________________________
.........................................
Empresa Contratada

Testemunhas:

________________________
CPF:

________________________
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020, declaro, sob as penas da lei, que a empresa
_______________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, cumpre os
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora
do certame.

____________________________, _____de __________________ de _______.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÃO:
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura da sessão quando do
credenciamento dos licitantes.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
ANEXO X
TERMO DE REFÊNCIA
1- INTRODUÇÃO
Sendo os serviços de coleta de resíduos sólidos, conservação e manutenção de vias e logradouros
públicos e serviços congêneres necessário a saúde e bem estar dos munícipes de BOM JESUS DA SERRA,
torna-se necessário a contratação de serviços que correspondam aos anseios da comunidade.
2- OBJETO
Contratação dos Serviços de coleta de Resíduos Sólidos, Conservação, Limpeza e Manutenção de Vias e
Logradouros Públicos e Serviços Congêneres no Município de Bom Jesus da Serra, Bahia.
3- OBJETIVO
Este PROJETO BÁSICO tem por objetivo instruir as condições que nortearão o desenvolvimento dos
serviços de coleta resíduos sólidos, Limpeza, Conservação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos no
município de BOM JESUS DA SERRA e DISTRITOS.
Os quantitativos de serviços informados neste termo de referência foram baseados em informações de
gestões anteriores e da população urbana. Nesta estimativa foi levado em conta o poder aquisitivo da população
que influencia no seu consumo doméstico.
4- JUSTIIFCTAIVA
Objetivando manter as ruas e logradouros, ambientes externos, pacientes e colaboradores, condições
mínimas de higiene, segurança e conforto, além da manutenção e conservação dos bens públicos, em caráter
permanente, bem como a coleta de resíduos, lixos, limpeza de ruas, poda de árvores, pinturas de meio fio entre
outros serviços essenciais, necessário se faz a contratação de empresa especializada para que efetue os referidos
serviços.
O Decreto nº 2.271/97 e a Instrução Normativa n° 05, de 26 de maio de 2017 estabelecem que possam
ser contratados pela Administração Pública os serviços de terceiros que apoiam a realização das atividades
essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão.
A relação dessas atividades se encontra a prestação de serviços continuados de limpeza e conservação
nas dependências desta Organização.
Nos termos do artigo 4º da Instrução Normativa 05, de 26 de maio de 2017, os serviços a serem contratados não
geram vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
5- ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
A CONTRATADA se obriga sob as responsabilidades legais nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e do Código Civil Brasileiro, prestando toda assistência técnica-administrativa necessária para
imprimir andamento conveniente aos trabalhos.
Deverá a CONTRATADA manter um escritório local para coordenação serviços, a equipe deverá
possuir um coordenador dos serviços que atuará como gerente/preposto.
6- MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.
a) Caberá à Fiscalização a apreciação e o julgamento da qualidade dos materiais utilizados, ferramentas,
equipamentos e veículos.
b) Caberá à CONTRATADA fornecer aos seus funcionários, fardamento, equipamentos manuais,
mecânicos, ferramentas, e equipamentos de proteção individual (EPI) necessários à execução dos
serviços nos prazos estabelecidos neste termo de referência.
c)
7- CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
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O Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos tem como objetivos:
a) Ampliar a curto prazo a área de abrangência da prestação dos serviços de limpeza pública, sobretudo a
Coleta e o transporte dos resíduos sólidos, a 100% da população urbana da cidade e distrito de Água
Bela e Bom Fim do Amianto, como também, proceder adequadamente a respectiva destinação final;
b) Promover mudanças efetivas nos serviços de limpeza urbana no horizonte de 48 meses;
c) Implementar e montar as atividades decorrentes das diretrizes propostas de forma gradativa até que se
consolidem as ações propostas;
d) Executar os serviços de acordo com a tecnologia moderna desde que seja viável economicamente e em
harmonia ambiental;
e) Definir as diretrizes básicas do setor público com a comunidade, estimulando a participação da
população e a mudança de hábitos;
f) Implementar modelos inovadores e que atendam a critérios tecnológicos, locacionais, ambientais e
sociais;
g) Definir e dimensionar todos os serviços de limpeza urbana de modo a racionalizar a utilização de
recursos materiais, humanos e financeiros;
8- DIRETRIZES
São as seguintes diretrizes necessárias à consecução dos objetivos propostos:
a) Organização da geração de resíduos através da coleta diferenciada dos tipos domiciliar, comercial,
varrição, entulho, etc.;
b) Implementação de mudanças quantitativas e qualitativas nos serviços de limpeza urbana atualmente
desenvolvidos
c) Indicação e execução de soluções que reduzam a geração de resíduos e incentive o aumento de
segregação na fonte;
d) Proposição do manuseio e acondicionamento correto dos resíduos através de linguagem assimilável pela
população;
e) Recomendação de modelo de destinação final adequado do ponto de vista sanitário e ambiental;
9- OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS, OBJETO DO PRESENTE PROJETO SÃO DEFINIDOS COMO SERVIÇOS
ROTINEIROS:
a) Os serviços de conservação e manutenção de vias e logradouros públicos devem ser executados pela
CONTRATADA a partir da data definida na Ordem de Início de Serviços, obedecendo
obrigatoriamente o Plano Efetivo de Operação dos Serviços previamente aprovado pela Secretaria
de Obras Infraestrutura e Serviços Públicos.
b) Os serviços rotineiros são os seguintes:
c) A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR. Define-se como o serviço de coleta e
transporte dos resíduos, não previamente selecionados, provenientes de:
Residências; Feiras Livres (uma vez por semana); Estabelecimentos comerciais; Varrições manuais,
encaminhando-as ao destino final determinado pelo MUNICÍPIO. Coletores fixos de resíduos
localizados em pontos estratégicos da cidade.
10- TERMINOLOGIA
a) ACONDICIONAMENTO - Embalagem onde a fonte geradora "empacota", “embrulha” ou melhor,
acondiciona o lixo;
b) FISCAL - Trabalhador que coordena as equipes de campo dos serviços de varrição e congêneres;
c) CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO - Quantidade em toneladas ou m3, que um equipamento
tem para carga ou transporte de determinado material;
d) COLETA DOMICILIAR - Coleta porta a porta realizada pelo veículo coletor;
e) COLETA INDUSTRIAL / COMERCIAL - Coleta dos resíduos ordinários, gerados nas indústrias e
no comércio;
f) COLETA PROGRAMADA - Coleta de resíduos gerados nos diversos serviços complementares
tais como limpeza de guias, sarjetas e logradouros públicos, entulho, capinação, roçagem, remoção
de pontos de lixo, etc., definida previamente através de una programação;
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g) COLETA SELETIVA - Coleta com equipamento apropriado, de resíduos previamente
selecionados por determinado critério;
h) COLETOR (LIXEIRO COLETOR) - Trabalhador que executa a coleta de lixo nas vias,
logradouros públicos e entidades públicas ou privadas, carregando veículos e coletores e operando
sistemas de cargas destes equipamentos; classifica os resíduos compatíveis com o equipamento
correto e realiza o acoplamento de caixas coletoras e containeres ao veículo transportador e/ou
coletor; executa limpeza tipo “catação” da área, colocando os resíduos em sacos plásticos;
i) FISCAL – Trabalhador que supervisiona os serviços de coleta, varrição, na área sob sua
responsabilidade, distribuindo, coordenando, acompanhando, orientando, fiscalizando e
remanejando seu subordinado de acordo com a necessidade;
j) GARI - Trabalhador que executa a varrição manual das vias e transporte do produto até os pontos
de confinamento;
k) GUARNIÇÃO - Equipe de coleta formada por 01 (um) motorista e um número variável de
coletores (lixeiro coletor);
l) ITINERÁRIO - Percurso por rua do veículo coletor num circuito, ou gari no trecho de varrição;
m) MOTORISTA - Trabalhador qualificado para dirigir veículos utilizados na coleta, transporte e
descarga de resíduos sólidos urbanos; comanda a equipe de coletores (lixeiro coletor) e serventes
que compõe a guarnição do veículo;
n) OPERADOR - Trabalhador qualificado, para dirigir máquinas pesadas (pá carregadeira e trator) na
remoção, varrição, corte, espalhamento e compactação de lixo e material para cobertura;
o) PINTURA DE MEIO-FIO - Modalidade complementar, que consiste em aplicar. por uma solução
de cal hidratada na superfície do meio-fio;
p) PONTO DE CONFINAMENTO - Local destinado à colocação e guarda dos resíduos de varrição
ou coleta;
q) RESÍDUOS DOMICILIARES - Todo resíduo gerado nas residências (restos de alimentos, papéis,
plásticos, vidros e embalagens como um todo);
r) RESÍDUOS INDUSTRIAIS/COMERCIAIS ORDINÁRIOS - Resíduos gerados nos refeitórios e
escritórios, semelhantes aos resíduos domiciliares;
s) RESÍDUOS PÚBLICOS - Resíduos provenientes de varrições, podações de árvores, etc., que se
encontram nas vias públicas;
t) RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS - Resíduos de qualquer origem similares à do lixo domiciliar;
u) AGENTE DE LIMPEZA - Trabalhador que executa os serviços complementares de capinação,
roçagem, limpeza de feiras, retirada de terra, etc;
v) SETOR - Área delimitada compreendendo logradouros e vias pavimentadas ou não, onde está
organizado o conjunto de unidades elementares (trechos);
w) TRECHO DE VARRIÇÃO - E a divisão de uma área ou de um conjunto de vias, com extensão
limitada, destinada a cada dupla de garis por turno de trabalho;
x) VARRIÇÃO – entende-se como varrição o ato juntamento de residuos existentente nas vias
publicas proveniente de folhas de arvores, papel, areia, argila, fezes de animais, plástico entre
outras;
y) VELOCIDADE DE COLETA - Velocidade medida em massa/tempo, na qual a guarnição realiza a
coleta.
11- DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
11.1-

COLETAS E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR COM CAMINHÃO
COMPACTADOR
a) Responsabilidades pelo gerenciamento conforme o tipo de resíduo:
Resíduos Domiciliares: MUNICÍPIO e DISTRITOS.
Resíduos Comerciais: MUNICÍPIO e DISTRITOS.
Resíduos Públicos (resíduos de varrição, podas e feiras livres): MUNICÍPIO e DISTRITOS.
Resíduos Agrícolas: Unidade geradora;
Entulho: unidade geradora;
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11.2- DISPOSIÇÕES GERAIS
Os procedimentos de trabalho envolvidos na operação de coleta e transporte de lixo domiciliar,
comerciais e públicos determinam metodologia específica. As relações entre o conjunto equipamento,
trabalhadores, condições de tráfego das vias e acesso e ainda a forma de acondicionamento do lixo, determinam
o resultado operacional com o maior ou menor esforço e custo, resultado este, também associado aos parâmetros
como: a velocidade de coleta, a regularidade e a produtividade do veículo coletor, tipo do veículo coletor.
Assim, em função das condições de acesso, a coleta deverá ser eficiente e regular em todas as vias
habitadas, com produtividade e velocidade. Para tanto, define-se os seguintes procedimentos mínimos e
necessários:
Coleta de Lixo domiciliar: coleta regular dos resíduos domiciliares, formados por resíduos gerados em
residências, estabelecimentos comerciais, públicos, e de prestação de serviços, cujos volumes e características
sejam compatíveis com a legislação municipal vigente.
Na execução da coleta do lixo, o veículo coletor se deslocará por todas as vias acessíveis do itinerário,
em velocidade compatível ao tempo necessário para que se processe a coleta dos resíduos acondicionados e
depositados nas calçadas.
Coleta de Feiras: coleta regular dos resíduos oriundos da limpeza e varrição de feiras;
Coleta de varredura: coleta regular dos resíduos oriundos da varrição de vias e logradouros públicos.
Coleta particular: coleta de qualquer tipo de resíduo sólido urbano pela qual, pessoas físicas ou
empresas, individualmente ou em grupos limitados, executam-na ou pagam a terceiros para executá-la. Neste
caso o MUNICÍPIO tem a atribuição de orientar e fiscalizar.
11.3- DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
Os tipos de equipamento deverão ser adequados a área a ser coletada, levando em consideração o tipo de
pavimento, quantidade produzida, acesso, circulação de pedestres, concentração de lixo, concentração de
varredura, distância de transporte da coleta;
11.3.1- Pelas características do Município de BOM JESUS DA SERRA, consideramos que os
veículos coletores serão os seguintes:
a) Caminhão compactador usual que deverá ter capacidade mínima de carga de 5.500 m3, com ano de
fabricação a partir do ano de 2010;
b) Equipamento veículo coletor compactador;
c) Quantidade: 01(um);
d) Ano de Fabricação: a partir do ano de 2010;
e) Deverá cumprir ainda todas as normas de segurança previstas em lei;
f) Os equipamentos de segurança para o veículo coletor inspecionados serão;
g) Jogo de cones para sinalização;
h) Pisca-pisca acionado pela bateria do caminhão;
i) Duas lanternas traseiras suplementares
j) Buzina intermitente acionada quando engatada a ré do veículo coletor;
k) Estribo traseiro de chapa antiderrapante;
l) Dispositivo traseiro para os lixeiros coletores se segurarem;
m) Extintor de incêndio;
n) Sistema de dispositivo superior e inferior para içamento de caixas “containeres”;
o) Botão que desligue o acionamento do equipamento de carga e descarga em local de fácil acesso.
11.3.2- Quanto ao estado de conservação do veículo serão observados:
a) Estado dos pneus;
b) Sistema de frenagem;
c) Suspensão;
d) Faróis noturnos;
e) Piscas, sinalização e alerta;
f) Pintura
g) Equipamentos de segurança obrigatórios;
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11.3.3- Quanto ao desempenho do veículo:
a) Será realizado um teste de rua para checagem funcionamento do veículo e checagem dos
equipamentos;
b) O veículo será avaliado por uma comissão formada por três membros que serão designados pela
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos;
c) Será emitido um Laudo de Avaliação do Veículo, que será apresentado no dia da assinatura do
contrato
d) Caminhão basculante usual que deverá ter capacidade mínima de carga de 6.000 m3, com ano de
fabricação a partir do ano de 2010;
e) Equipamento veículo.
f) Quantidade: 01 (um).
g) Ano de Fabricação: a partir do ano de 2010
h) Deverá cumprir ainda todas as normas de segurança previstas em lei.
i) Os equipamentos de segurança para o veículo coletor inspecionados serão:
j) Jogo de cones para sinalização;
k) Pisca-pisca acionado pela bateria do caminhão;
l) Lanternas traseiras;
m) Buzina intermitente acionada quando engatada a ré do veículo coletor;
n) Quanto ao estado de conservação do veículo serão observados:
o) Estado dos pneus;
p) Sistema de frenagem;
q) Suspensão;
r) Faróis noturnos;
s) Piscas, sinalização e alerta;
t) Pintura;
u) Equipamentos de segurança obrigatórios;
11.3.4- Quanto ao desempenho do veículo:
a) Será realizado um teste de rua para checagem funcionamento do veículo e checagem dos
equipamentos;
b) O veículo será avaliado por uma comissão formada por três membros que serão designados pela
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos;
c) Será emitido um Laudo de Avaliação do Veículo, que será apresentado no dia da assinatura do
contrato.
12- SETORES DE COLETAS
Para a metodologia de trabalho de coleta e transporte de lixo domiciliar, deverá ser levada em consideração
a divisão dos setores abaixo discriminados:
SETOR DE COLETAS DIURNA COM FREQÜÊNCIA DIÁRIA DE Segunda-feira a sábado * das
07:00 às 17:00 h. Bairro Centro, situado no perímetro delimitado pelas seguintes ruas:
a) Avenida Deocleciano Teixeira Lopes;
b) Avenida Francisco José Ventura de Matos;
c) Avenida Henrique Pereira de Magalhães;
d) Praça Ostílio Vitor de Novais;
e) Praça Vitorino José Alves;
f) Rua Arnaldo Moreira do Carmo;
g) Rua João Curcino de Eça;
h) Rua Edgar Rodrigues Carneiro;
i) Rua Eloíza Rodrigues de Eça;
j) Rua Gildásio Moreira do Carmo;
k) Rua José Durval;
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l) Rua Leovegildo Guedes Moreno;
m) Travessa João Celestino de Souza;
n) Travessa Joildo José de Souza;
o) Travessa Levi Pereira Silva;
p) Travessa Valdionor Santos Libarino;
q) Travessa Vera Lúcia Meira Moreno;
Bairros Oliveira e Recreio situado no perímetro delimitado pelas seguintes ruas:
a) Avenida Henrique Pereira de Magalhães;
b) Rua Altamirando de Sá Meira;
c) Rua Anezina Moreira de Souza;
d) Rua Júlio Moreira Cunha;
e) Rua João Santos;
f) Rua Valdemar Motta Silveira;
g) Rua João Francisco de Oliveira;
h) Avenida Deocleciano Teixeira Lopes;
i) Avenida Francisco José Ventura de Matos;
j) Praça Raimundo Meira Magalhães;
k) Rua Adercilino Borges Silva;
l) Rua Américo Ramos;
m) Rua Diomedes Guedes Moreno;
n) Rua Deusdete Moreira do Carmo;
o) Rua Durval Borges Silva;
p) Rua Euzino Fernades;
q) Rua Gilson Ferreira Leão;
r) Rua Hermes Fernandes Santos;
s) Rua Hilário José de Novais;
t) Rua Leordino Curcino de Eça;
u) Rua Elias Curcino de Eça;Travessa José Barbosa dos Santos;
v) Travessa Manoel Alves Vieira;
Bairros Cruzeiro e Boa Vista situado no perímetro delimitado pelas seguintes ruas:
a) Avenida Manoel Ferreira de Araújo;
b) Avenida Marco Túlio Alves de Matos;
c) Avenida Senhor Bom Jesus;
d) Rua Agenor Vieira de Santana;
e) Rua Alcides Vieira de Macedo;
f) Rua Leolina Alves Pereira Moreno;
g) Rua Irene Alves Silva;
h) Rua Orônio Nunes de Queiróz;
i) Rua 1º de Maio;
j) Rua João Rodrigues de Oliveira;
k) Praça Idelfonso Sebastião Correia;
l) Rua 13 de Junho;
m) Rua Damião José Oliveira Rocha;
n) Rua Durval Curcino de Eça;
o) Rua Edson Moreira do Carmo;
p) Rua Júlio José Alves;
q) Rua Maria de Lourdes de Jesus Souza;
r) Rua Justina Maria de Jesus;
s) Travessa Adalberto Moreira do Carmo;
t) Travessa Fidelcina Moreira da Silva;
Bairros São Jorge e Alvorada;
a) Avenida Manoel Cândido de Oliveira;
b) Praça Isabel Moreira;
c) Rua Antônio Ferreira Leão;
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d) Rua Antonio Ferreira Lopes;
e) Rua da Saudade;
f) Rua Euzupéro Moreira do Carmo;
g) Rua Francisca Novaes de Araújo;
h) Rua José Sabino Amaral;
i) Rua Leônidas Ferreira Leão;
j) Rua Manoel Gomes Libarino;
k) Travessa Ezaú Ribeiro da Silva;
l) Praça José Ferreira Amaral;
m) Rua Ananias Ferreira Amaral;
n) Rua Antenor Ferreira dos Santos;
o) Rua Israel Teixeira;
p) Rua Dionésio Gomes Moreno;
q) Rua Juvêncio Amaral;
r) Rua Maria Brito;
s) Rua Osmar Moreira Cunha;
t) Povoado do Bom Fim do Amianto, Distrito de Água Bela
13- NOS SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS
E PÚBLICOS DEVERÃO SER COLETADOS OS SEGUINTES MATERIAIS:
a) Resíduos sólidos domiciliares;
b) Resíduos provenientes dos serviços de varrição;
c) Resíduos provenientes da limpeza de feiras livres;
d) Animais mortos de pequeno porte;
e) Resíduos provenientes de limpeza e poda de jardins e áreas verdes;
14- PROCEDIMENTOS BÁSICOS DA OPERAÇÃO
a) A coleta deverá ser realizada com frequência diária ou alternada, nos períodos diurnos, conforme
definição das áreas descritas neste Projeto Básico;
b) A coleta deverá ser executada porta a porta;
c) Em locais onde não haja condições de acesso a veículo coletor, a remoção dos materiais deverá ser
feita manualmente;
d) A execução dos serviços nos dias feriados não implicará em custos adicionais para o MUNICÍPIO,
sendo de total responsabilidade da CONTRATADA, o atendimento do disposto na legislação
trabalhista;
e) Os agentes coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com cuidado, depositá-los no
veículo coletor, ou caso os recipientes forem reutilizáveis, esvaziá-los completamente, com cuidado
necessário para não danificá-los e devolvê-los ao local originário;
f) Os resíduos que por ventura caírem dos recipientes ou do veículo coletor durante a coleta, deverão
ser varridos e recolhidos;
g) Quando os resíduos se encontrarem acondicionados em sacos plásticos, dever-se-á tomar
precauções para evitar o rompimento dos mesmos, antes de depositá-los no veículo compactador;
h) Os veículos coletores deverão ser carregados de tal maneira que o lixo não transborde nas vias
públicas;
i) Deverão ser respeitados os limites de ruído estabelecidos nas normas e disposições legais;
j) Deverão ser encaminhados os resíduos resultantes da coleta, para local de descarga indicado pelo
MUNICÍPIO, não podendo em hipótese alguma, ser depositados em locais não autorizados pela
FISCALIZAÇÃO;
k) Havendo necessidade, a CONTRATADA poderá solicitar o remanejamento dos itinerários de
coleta, o redimensionamento dos setores de coleta que será estudado juntamente com a secretaria de
Infraestrutura e Serviços Públicos, para melhor atender à execução de um serviço de qualidade;
l) O MUNICÍPIO poderá determinar o aumento do número de viagens e/ou de equipamento da frota
de veículo coletor, caso haja aumento na produção dos resíduos a recolher, sem alterações dos
preços unitários.
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15- COLETA EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO OU BAIXA DENSIDADE
Consiste nos serviços de operação mecânica e manual de coleta regular dos resíduos domiciliares, formados
por resíduos gerados em residências, estabelecimentos comerciais, públicos, e de prestação de serviços, em
locais de difícil acesso aos veículos, cujos volumes e características sejam compatíveis com a legislação
municipal vigentes, neste caso estão incluídas ruas de grande declividade, a coleta poderá ser feita em trator
dotado de caçamba basculante.
São consideradas áreas de baixa densidade, loteamentos da periferia da cidade, onde a coleta poderá ser
feita porta a porta, com caçamba basculante.
16- DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços de coleta domiciliar serão medidos pela quantidade de lixo gerado por habitantes estimada
atualmente em 180,00 T/mês.
17- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
A Equipe Padrão desenvolverá serviços congêneres, serviços básicos em manutenção e limpeza, como
capinação, roçagem, limpeza de boca de lobo, galerias e córregos, pintura de meio-fio, remoção de podas,
valetamento, raspagem e varrição. Estes serviços são definidos como sendo uma operação manual de
recolhimento e remoção das vegetações, dos entulhos, terras, areias e de lixo nos locais como: córregos, valetas,
passeios, canteiros, sarjetas, linhas d’água, etc.
17.1 SERVIÇOS CONGÊNERES
Capinação – Consiste na remoção de vegetação rasteira que cresce entre as pedras do calçamento, sarjetas,
borda de meio-fio, canteiros e linha d’água.
Roçagem – Consiste no corte de vegetação de pequeno porte, situadas às margens das vias, canteiros
centrais, rótulas e áreas baldias, visando permitir uma cobertura uniforme do terreno pela vegetação existente.
Caiação – Consiste na pintura com aplicação de uma mistura de cal e água em sarjetas, meios-fios, muros,
árvores, postes e/ou qualquer outra superfície que vise melhorar a visibilidade e aumentar a segurança do
usuário.
Inicialmente serão colocados sinalizadores de advertência, segue com a limpeza da superfície a ser pintada
através de vassouras piaçava ou escova de aço.
As superfícies verticais serão pintadas até uma altura de 2,0m no máximo. A aplicação da pintura será feita
em uma demão de CAL HIDRATADA diluída em água na proporção de 1:5 (Cal + água) com fixador em
quantidade suficiente que não se verifique o desprendimento da mesma quando secar.
18- PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS
As atividades serão realizadas no turno diurno, com carga horária de 08 horas por dia, de Segunda a
Sexta, e aos sábados, de 04 horas.
A programação dos serviços será determinada pelo MUNICÍPIO.
19- DIMENSIONAMENTO DE MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO
Fiscal
Motorista
Agente de limpeza
Gari Varredor
Gari coletor

QUANTIDADE
01
02
17
15
02

Todo o pessoal deverá estar fardado e portando todos os EPI’s que se fizerem necessários para a
execução dos serviços.
20- DA SEQÜÊNCIA BÁSICA DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Após cada jornada de trabalho, deverá ser feita a limpeza da área através de:
Recolhimento e acondicionamento dos resíduos em sacos em locais definidos para fácil coleta.
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Remoção – coleta e transporte dos resíduos para local de descarga, previamente determinado pela
fiscalização do MUNICÍPIO pelos caminhões coletores compactadores da coleta dos resíduos residenciais.
21- LOCAIS DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão realizados na sede do Município, no distrito de Água Bela e povoado do Bom Fim do
Amianto.
22- VARRIÇÃO MANUAL - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
A varrição manual de vias e logradouros públicos constitui na operação manual de recolhimento e
remoção de materiais dispostos ao longo das vias e logradouros públicos, depositados pela ação das chuvas,
ventos e outras causas naturais ou pela ação das atividades humanas, como tráfego de veículos e do homem.
O objetivo desse serviço é manter as principais vias e logradouros públicos em perfeito estado de
limpeza e conservação e evitar a obstrução do sistema de drenagem pluvial pela deposição desses materiais nas
bocas de lobo e tubulações de escoamento.
Executada por garis varredores que exercerá a atividade de varrer e conduzir a carga do carro de mão, a
varrição se desenvolve ao longo das duas sarjetas das vias e logradouros e em seu entorno, numa largura de 0,50
a 1,20m, fazendo-se pequenos monturos do material arrastado pelo vassourão, que serão acondicionados em
sacos plásticos e dispostos em pontos de confinamento da varrição para posterior remoção.
A estimativa mensal é de 180 KM de varrição manual mensal.
Nas vias de grande concentração de comércio ou grande circulação de pedestre, poderá ocorrer repasse.
23- PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE EXECUÇÃO
A empresa licitante deverá apresentar metodologia de trabalho para os serviços de varrição manual,
através de planilha e mapeamento englobando: áreas da cidade, frequências de varrição, roteiro de vias
atendidas em mapa com legenda, número de garis varredores, equipamentos necessários.
Os varredores cumprirão uma jornada trabalho no de 08 (oito) horas por dia e aos sábados, de 04
(quatro) horas diárias. O turno de trabalho será diurno ou noturno conforme o plano de trabalho e o transporte
do pessoal e ferramentas será por conta da CONTRATADA.
Deverá ter um encarregado geral dos serviços de varrição.
24- DISPOSIÇÕES GERAIS
Basicamente os serviços de Varrição se desenvolverão ao longo dos meios-fios, linhas d’água, calçadas,
passeios, saídas e descidas d’água e bocas de lobo.
Os horários de início e término da operação serão determinados pela contratada; contudo, as equipes
deverão permanecer nos locais indicados para realização dos serviços durante a jornada de trabalho conforme o
que consta no plano efetivo de varrição.
Recolhimento - Os sacos com os produtos da varrição, serão dispostos ao longo das vias ou áreas. Serão
dispostos em locais de fácil remoção, aceito pela Fiscalização do MUNICÍPIO e transportados pelos caminhões
coletores compactadores da coleta dos resíduos domiciliares. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão
medidos em km varridos e o preço unitário será em R$/Km. LOCAIS DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Os serviços serão realizados na SEDE DO MUNICÍPIO, no DISTRITO DE ÁGUA BELA e POVOADO DO
BOM FIM DO AMIANTO.
25- COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DOMICILIARES,
COMERCIAIS, DE VARRIÇÃO COM CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR.
a) Descrição da metodologia operacional para realização dos serviços de coleta dos resíduos domiciliar,
público e de feiras livres;
b) Dimensionamento e especificação dos equipamentos e da mão-de-obra, incluindo ferramental e
uniforme;
c) Planilhas de itinerários com horário estimado de coleta e extensão das vias coletadas, frequências e
horários de coleta, dias da semana, quantidade estimada de lixo coletado em cada setor, distância de
coleta e distância total, tempo produtivo e improdutivo;
d) Mapas indicando através de cores e respectivas legendas, setores e itinerários de coleta, indicando
períodos, frequências de atendimento e programação de execução (dias da semana).
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26- VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.
a) Descrição da metodologia operacional para realização dos serviços de varrição manual das vias e
logradouros públicos, elaborada com base nos levantamentos efetuados e em conformidade com as
especificações deste termo de referência;
b) Dimensionamento e especificação dos equipamentos e da mão-de-obra, incluindo ferramental e
uniforme.
O serviço de varrição manual de vias e logradouros públicos pode ser definido como a operação manual
de varredura e ensacamento de todos os resíduos existentes nas vias e logradouros públicos, devendo ser
executados concomitantemente nos dois lados das vias, inclusive nos canteiros centrais e não ajardinados. A
equipe de varrição deverá estar equipada guarnecidos com sacos plásticos normatizados e suficientemente
resistentes. A equipe será responsável, ainda, pelo esvaziamento e manutenção das lixeiras. Não será permitida a
acumulação de resíduos de varrição sem acondicionamento, em montes ao longo das vias e logradouros, bem
como o ato de varrer detritos para dentro de "boca de lobo" e ou bueiros. O serviço deverá ser realizado em
regime normal, de segunda a sábado, e somente poderão ser interrompidos nos feriados civis e religiosos,
mediante autorização prévia e expressa do MUNICÍPIO.
27- PINTURA DE MEIO FIO
a) A pintura de meio fio contribui para dar um melhor aspecto visual à cidade, bem como oferece maior
segurança de dirigibilidade de veículos, principalmente à noite;
b) O serviço deverá ser realizado em todo o MUNICÍPIO conforme programação determinada juntamente
com o MUNICÍPIO, devendo também atender às necessidades de urgência que surgirem durante a
execução dos trabalhos. Antes de efetuar a pintura de meio-fio o local deverá estar limpo, íntegro e
seco, garantindo desta forma a ancoragem da pintura. Por este motivo indica -se que o serviço seja
realizado após a varrição e limpeza geral dos locais;
c) A execução do serviço consiste na aplicação de cal hidratada sobre as guias (meio fio) e postes (a uma
altura de 1,5 m em relação ao piso) dos principais logradouros do MUNICÍPIO, equipados com brochas
e baldes, com a finalidade de proporcionar melhor aspecto visual;
d) Os serviços deverão ser realizados em regime normal, de segunda a sábado, e somente poderão ser
interrompidos nos feriados civis e religiosos, mediante autorização prévia e expressa do MUNICÍPIO.
Será facultado alternativamente à o emprego de tecnologias que propiciem e resultem, no mínimo, no
mesmo padrão de qualidade proposto para o serviço de varrição, desde que aprovado pelo MUNICÍPIO
28- COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS E DE PODA
a) O serviço de coleta de resíduos volumosos e poda de árvores se caracteriza pela coleta e retirada de
grandes objetos inservíveis, como por exemplo, restos de móveis, colchões e outros objetos
similares de porte, e de poda de árvores não embalados em sacos plásticos, apresentados pelos
domicílios e/ou existentes nas vias e logradouros públicos;
b) Os resíduos volumosos ou objetos e materiais inservíveis de grande porte deverão ser apresentados
pelos munícipes ao sistema de coleta nos dias e horários pré-estabelecidos pela divulgação dos
serviços;
c) Quando a via pública não possibilitar o tráfego ou manobra do veículo, os coletores deverão se
deslocar até o local onde os resíduos estão posicionados para coletá-los e transportá-los
manualmente até o veículo;
d) O veículo deverá ser carregado e coberto com rede de proteção de carga, de maneira que os
materiais não transbordem na via pública;
e) Os resíduos de poda, como galhos e troncos de árvores, deverão ser triturados durante o serviço de
coleta através do triturador de galhos que estará acoplado ao caminhão baú de forma a otimizar o
serviço e o transporte desses resíduos;
f) Os veículos com os equipamentos adequados e necessários à coleta destes resíduos deverão ser
dimensionados de forma a serem suficientes, em quantidade e qualidade, para atender de maneira
adequada a execução dos serviços.
g)
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29- DE IMPLANTAÇÃO DE OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTEMPLANDO A
IDENTIFICAÇÃO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES INTEGRANTES DAS FASES
DE:
a) Planejamento;
b) Mobilização de recursos humanos;
c) Mobilização de equipamentos;
d) Disponibilização e instalação de garagens;
e) Plano de divulgação dos serviços;
f) Implantação dos serviços;
g) Readequações e execuções dos serviços;

30- PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RELATADAS NESTE TERMO DE REERÊNCIA
ESTIMA-SE QUE SERÃO NECESSÁRIOS
QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
01
Um Caminhão compactador que deverá ter capacidade mínima de carga de 5.500 m3, com
ano de fabricação a partir do ano de 2010
01
Um Caminhão basculante que deverá ter capacidade mínima de carga de 6.000 m3, com ano
de fabricação a partir do ano de 2010
02
Motorista
02
Gari-coletores
01
Fiscal agente de limpeza
17
Agentes de limpeza
15
Garis Varredor
37
QUANTIDADE TOTAL PESSOAS ESTIMADAS
31- PESSOAL A SER CONTRATADO
Competirá a empresa a admissão de motoristas, coletores, operadores de máquinas, mecânicos e demais
funcionários necessários ao desempenho dos serviços contratados, correndo por sua conta os encargos
necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de qualquer
natureza.
O MUNICÍPIO terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 48 (quarenta e oito)
horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem
à ação na Justiça, o MUNICÍPIO não terá em nenhum caso, qualquer responsabilidade.
Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado, por parte do pessoal da execução de outras
tarefas que não sejam objeto destas especificações.
Será terminantemente proibido aos empregados da, ingerirem bebidas alcoólicas em serviço e/ou pedirem
gratificações ou donativos de qualquer espécie.
A guarnição deverá apresentar-se uniformizada e asseada, com blusas fechadas, calças e com calçados
profissionais, além de luvas e capas protetoras em dias de chuva, e de outro eventual vestuário de segurança, tal
como colete refletor e óculos de proteção, se as condições do serviço exigirem.
Cabe a Empresa apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os operários devidamente
uniformizados, providenciando equipamentos e veículos suficientes para a realização dos serviços.
Todo pessoal em serviço deverá, por conta da empresa usar obrigatoriamente uniforme completo,
observando as normas de segurança, bem como os equipamentos necessários de segurança individual e coletiva.
No decorrer da vigência contratual o MUNICÍPIO, através do seu órgão fiscalizador, diligenciará no
sentido de verificar o fiel cumprimento de tais obrigações.
A empresa não poderá permitir a entrada em serviço de quaisquer trabalhadores desprovidos dos
uniformes completos, EPI e EPC, exigíveis pela função que desempenham na prestação dos serviços
contratados.
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32- INFORMAÇÕES EPI´S – QUANTIDADE ESTIMADAS

Item
1
2
3
4
5
6
7

Descrição
Conjunto de calça comprida com elástico e cordão e camisa com gola esporte
em oxford, com emblema da empresa pintado
Camiseta malha fria.
Par de Meias em algodão.
Calçado: Bota em couro, solado baixo, com palmilha antibacteriana.
LUVAS DE PROTEÇÃO/BORRACHA E COURO
CAPACETES DE PROTEÇÃO
BONÉ/CHAPÉU

Qtd anual
74
74
74
37
74
37
74

33- ESTIMATIVA DE DEMANDAS E SERVIÇOS
ITEM

ESPECIFCAÇÃO

01

Coleta e transporte de resíduos domiciliares
ou comuns
Varrição de logradouros com coleta
Limpeza de áreas públicas, feiras livres,
mercados, escolas, e coleta manual em pontos,
Podagem de árvores, Pintura de meio fio.

02
03

UNIDADE
ANUAL
TONELADA

QUANTIDADE
MENSAL
220

QUANTIDADE
ANUAL
2.640

KM

220

2.640

HOMEM /
HORA

3.500

42.000

34- DO VALOR PARA CONTRATAÇÃO
O valor máximo para a contratação será os valores médios obtidos através de pesquisas de preços de
mercado realizadas pelo setor responsável dessa administração municipal.
Bom Jesus da Serra – BA, 02 de janeiro de 2020.

Gilvan Ambrósio da Silva
Secretário Municipal de Administração
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