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Atos Administrativos

PORTARIA SME/ Nº 098/2019.
Concede extensão de carga horária ao servidor
PEDRO BARBOSA MENEZES FILHO e dá outras
providências.

A Secretária Municipal de Educação de Ibirapitanga – Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO: A Licença Maternidade da Profª. Francisney de Jesus Ribeiro

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder, extensão de carga horária, a título de regime diferenciado de
trabalho, ao servidor PEDRO BARBOSA MENEZES FILHO, no Colégio Leur Lomanto,
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, cargo de professor, acrescendo mais 20 horas
semanais na sua jornada de trabalho.
Art. 2º - A extensão de carga horária de que trata o artigo anterior encerrará em 13 de
agosto de 2019.
Art. 3º - Esta Portaria revoga a PORTARIA SME Nº 074/2019.
Art. 4º - Esta portaria tem efeito retroativo a 15 de fevereiro de 2019, ficando revogadas as
disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Ibirapitanga, em 16 de maio de 2019.

VIVIANE SANTOS ARAGÃO
Secretária de Educação
Decreto 015/2017

Secretaria Municipal de Educação – SME
Praça Grande Loja Unida da Bahia, Centro - Cep.: 45.500-000 - e-mail: semecibirapitanga@ig.com.br
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga – CNPJ 13.846.753/0001-64
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PORTARIA/ SME/ Nº 099/2019.
Concede Licença Prêmio em forma de fruição
à servidora JUCIMERE SANTOS BULHÕES
BARROSO e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Educação de Ibirapitanga – Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o pedido da
servidora.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder, a pedido, licença prêmio em forma de fruição à servidora
JUCIMERE SANTOS BULHÕES BARROSO, professora, lotada no Grupo
Escolar Rômulo Galvão, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar de 22 de
maio de 2019, perdurando até 19 de agosto de 2019.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Ibirapitanga, em 22 de
maio de 2019.

VIVIANE SANTOS ARAGÃO
Secretária de Educação
Decreto 015/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
Praça Grande Loja Unida da Bahia, Centro - Cep.: 45.500-000 - e-mail: semecibirapitanga@ig.com.br
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PORTARIA SME/ Nº 100/2019.
Concede extensão de carga horária à servidora
LILIANE SANTOS ARAGÃO e dá outras
providências.

A Secretária Municipal de Educação de Ibirapitanga – Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO a licença prêmio da
Profª. Jucimere Santos Bulhões Barroso.

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder, extensão de carga horária, a título de regime diferenciado de
trabalho, à servidora LILIANE SANTOS ARAGÃO, no Grupo Escolar Rômulo
Galvão, pelo período de 90 (noventa) dias, cargo/função de professora, acrescendo
mais 20 horas semanais na sua jornada de trabalho.
Art. 2º - A extensão de carga horária de que trata o artigo anterior encerrará em 19
de agosto de 2019.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Ibirapitanga, em 22 de maio
de 2019.

VIVIANE SANTOS ARAGÃO
Secretária de Educação
Decreto 015/2017

Secretaria Municipal de Educação – SME
Praça Grande Loja Unida da Bahia, Centro - Cep.: 45.500-000 - e-mail: semecibirapitanga@ig.com.br
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga – CNPJ 13.846.753/0001-64
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PORTARIA/ SME/ Nº 101/2019.

Concede licença sem remuneração à
servidora RODES BRITO DE SOUZA DA
SILVA e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Educação de
Ibirapitanga – Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder, a pedido, licença sem remuneração à servidora RODES
BRITO DE SOUZA DA SILVA, lotada como auxiliar de biblioteca, na Escola
Orlando de Carvalho, com carga horária de 40 horas semanais, a contar de 04
de junho de 2019 a 31 de janeiro de 2020.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Ibirapitanga, em 04 de
junho de 2019.

VIVIANE SANTOS ARAGÃO
Secretária de Educação
Decreto 015/2017
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Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SETOR DE LICITAÇÃO
Praça Manoel Jorge e Silva
CNPJ: 13.846.753/0001-64

CONVOCAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO

PP-30-2019

DATA PARA COMPARECIMENTO: 17/06/2019 ÁS 13:30 Horas.

O Pregoeiro do Município de Ibirapitanga - BA, convoca a empresa: EDM – EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI, inscrita no CNPJ. Nº 31.472.249/0001-23,
localizada na Av. Governador Bley, 186 – loja, 24 – Centro – CEP: 29.010-902 – VITÓRIA –
ES, representado pelo Srº. WENEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR, portador do RG n°
144.978.555-7 - SSP/BA – Inscrito no CPF sob o n° 894.731.327-00. Conforme PARECER,
Nº 002/2019, da Comissão de Análise de materiais, da Secretaria de Educação deste
Município, para darmos andamento no processo licitatório PP-30-2019, sendo a mencionada
empresa a única que compareceu para apresentações das amostras, no dia e hora
marcada. Cujo objeto e operação, a contratação de pessoa jurídica para fornecimento
móveis escolar para atender a rede pública escolar deste município, para manutenção
exclusiva da Secretaria de Educação deste Município.

Ibirapitanga – BA, 11 de Junho de 2019.

José Wildes Azevedo Santos
Pregoeiro

Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – Centro – CEP 45.500-000 – Ibirapitanga
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br
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Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SETOR DE LICITAÇÃO
Praça Manoel Jorge e Silva
CNPJ: 13.846.753/0001-64

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
PP-31-2019
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia comunica aos interessados
que fará realizar no dia 28 (vinte e oito), do mês de junho de 2019 às 10:30 horas, no
Prédio Sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro
na sede deste Município, na modalidade Pregão Presencial de nº. PP-31-2019, Menor
Preço por lote único, a presente licitação tem como objeto e operação, a contratação de
pessoa jurídica para fornecimento instrumento para manutenção da banda Marcial, para
manutenção exclusiva da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município,
conforme o Edital e seus anexos. Quando serão recebidas as propostas e documentos de
habilitação, nos termos do edital e seus anexos, que poderá ser adquirido no Setor de
Licitação, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00h, até o dia 27 de junho de 2019,
gratuitamente
ou
adquirido
no
site
da
Prefeitura,
no
domínio
www.ibirapitanga.ba.io.org.br, no link licitações – pregão, onde se encontra publicado na
internet, por exigência do art. 4º, IV, da Lei n. 10.520/2002, ficando os interessados
cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do
Município, disponível no citado link,, imprensa oficial.

IBIRAPITANGA – BA, 11 DE JUNHO DE 2019.

Processo Administrativo nº 071/2019

JOSÉ WILDES AZEVEDO SANTOS
Pregoeiro

Praça Manoel Jorge e Silva – Centro – CEP: 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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Ibirapitanga
Serviço Publico Municipal
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - BA
Governo do Trabalho
CNPJ 13.846,753/0001 -64

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP-32-2019.
1. Regência Legal:
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n° 10.520/02, da Lei n°
8.666/93 e dos Decretos Municipal n° 044/2011.
2. Unidade Interessada:
Secretaria Municipal de Assistência Social
3. Regime de Execução/Modalidade:
Indireta/Pregão Presencial n.° PP-32-2019
4. Tipo de Licitação:
Menor Preço Global
5. Forma de Fornecimento:
Entrega imediata
6. Objeto:
Contratação de empresa para aquisição de 02 (dois), automóveis tipo PICK-UP, para
uso e manutenção da Secretaria de Educação deste município. Pago com recursos
próprios. Conforme o Edital e seus anexos
I – Proposta de preços;
II - Modelo de Credencial;
III - Minuta do Contrato;
IV – Modelo de Procuração;
V – Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
VI – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento as Exigências de Habilitação;
VII – Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar e Contratar
7. Local, data e horário do recebimento das propostas de preço, documentos relativos à
habilitação e início da abertura dos envelopes.
Local:

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA

Data: 21 de Junho de 2019
Hora: 08:30 horas
8. Dotação Orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3.08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJETO / ATIVIDADE: 03.08.08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.06 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FONTE DE RECURSOS: 01 – EDUCAÇÃO 25%–

00 - Ordinário

9 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
9.1 - Poderão participar desta licitação empresas inscritas no Cadastro Unificado da Prefeitura Municipal de
Ibirapitanga, ou em outro Órgão Público Estadual ou Federal, na correspondente especialidade, desde que
manifestem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, e
que satisfaçam as exigências constantes deste Edital e seus anexos.
9.2 - Os licitantes entregarão à comissão de Licitação 02 (dois) envelopes fechados contendo as indicações:
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n Centro- CEP 45.500-000 - Ibirapitanga - BA
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br
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Serviço Publico Municipal
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - BA
Governo do Trabalho
CNPJ 13.846,753/0001 -64

ENVELOPE A – PROPOSTA
AO
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-32-2019
PROPONENTE (Nome Completo da Empresa com CNPJ)
ENVELOPE B – DOCUMENTAÇÃO
AO
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
PREGÃO PRESENCIAL N.º PP-32-2019
PROPONENTE (Nome Completo da Empresa com CNPJ)
9.3 - Instalada a sessão, os licitantes entregarão ao Pregoeiro Municipal as suas credenciais, que deverão ser
apresentadas em papel timbrado da empresa contendo o nome do representante, sua identificação, bem como
autorização para participar desta licitação, com firma reconhecida, desde que a empresa não seja representada
por um dos sócios. Quando representada por sócios, a comprovação se dará pela apresentação do contrato
social, original ou cópia autenticada, juntamente com a cédula de identidade (R.G.).
9.4 - A mesma pessoa não poderá representar 2 (duas) ou mais empresas.
10 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
10.1. Observar-se-ão as disposições da Seção IV do Capítulo II da Lei 8.666/93.
11 - CREDENCIAMENTO
11.1. A Credencial para participação na licitação deverá ser apresentada a Comissão de Licitação, em original,
no papel timbrado da empresa, se houver, preferencialmente de acordo com o modelo, Anexo II, com
identificação do mandatário (nome, cédula de identidade e do C.P.F.), além da autorização para a prática dos
atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório. Quando a empresa se fizer representar por sócio que
detiver a sua representação legal, deverá este apresentar o original ou cópia autenticada do Contrato Social da
Empresa, juntamente com a Cédula de Identidade.
12 - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO - ENVELOPE "A"
12.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope, lacrado, indevassável e rubricado pelo
representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, endereçada à
Comissão de Licitação, com indicação dos elementos constantes dos itens II a V do Edital, além da Razão
Social da empresa.
12.2. A Proposta de Preços, e os documentos que a instruírem deverão estar em original, datilografada apenas
no anverso sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas e assinada pelo representante legal, ou mandatário
especificamente credenciado.
12.3. No caso de ser assinada por mandatário, será necessária a juntada da procuração outorgada com
especificação dessa finalidade.
12.4. Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas pela signatária da mesma, e as suas folhas,
devidamente, numeradas.
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n Centro- CEP 45.500-000 - Ibirapitanga - BA
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br
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13 - CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS
13.1 - Na proposta deverão constar:
a) preço unitário e valor Global, sendo o global expresso em algarismo e por extenso.
b) condições de pagamento;
c) prazo de entrega;
d) validade da Proposta;
13.2 - Cada Licitante apresentará apenas uma proposta.
13.3. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição
de pagamento á vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas, e serão exigidos apenas dois algarismos após a vírgula, caso o licitante cote mais de
dois algarismos será automaticamente desclassificado no referido item.
13.4. A proposta de preços terá validade comercial de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega
da proposta, facultado, porém, aos licitantes estender tal validade por prazo superior a este.
14 – ETAPA DE LANCES VERBAIS
14.1 - Somente participarão da Etapa de Lances Verbais o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
até 10% (dez por cento) superiores àquela;
14.2 – As Propostas de Preços superiores à menor Proposta em mais de 10% (dez por cento) serão
desclassificadas;
14.3 – Não havendo pelo menos 03 (três) Propostas de Preços nas condições definidas no subitem 14.1 acima,
os autores das melhores propostas, até o máximo de 03, participarão da Etapa de Lances Verbais;
14.4 – Após selecionadas as Propostas de Preços para participação na Etapa de Lances Verbais, o Sr. Pregoeiro
iniciará os Lances Verbais, começando pelo autor da maior Proposta, interrogando se ele tem interesse em
cobrir a menor proposta, e em caso positivo, anotará o seu lance, e assim sucessivamente, começando
sempre pela proposta de maior valor, da Proposta Escrita ou do último lance verbal;
14.5 – Para fins de julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço global;
14.6 – A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Sr. Pregoeiro, implicará na exclusão do
licitante da etapa de Lances Verbais, ficando mantido o último lance apresentado pelo licitante, para efeito
de ordenação das Propostas;
14.7 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a Proposta Escrita de menor
preço e o valor estimado para a contratação;
14.8 – Examinada a Proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao Sr. Pregoeiro
decidir motivamente a respeito da sua aceitabilidade;
14.9 – Encerrada a etapa de lances verbais e ordenadas as ofertas, o Sr. Pregoeiro procederá à abertura dos
invólucros contendo os documentos de habilitação dos licitantes que apresentaram as melhores Propostas,
para verificação do atendimento das condições fixadas neste Edital;
15 - HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B”
15.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação abaixo que
poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para ser
autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, no qual possam ser identificados o
nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo o
Pregoeiro, antes da homologação, solicitar o documento original para verificação, rubricada pelo representante
da Empresa, devendo este ser endereçada ao Pregoeiro.
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n Centro- CEP 45.500-000 - Ibirapitanga - BA
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br
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15.2. No caso de o licitante possuir filial, a documentação apresentada deverá referir-se apenas a uma das filiais
ou apenas à matriz, salvo disposição legal em contrário, sendo que a contratação será realizada com a pessoa
jurídica que apresentou a documentação.
15.3 Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
15.3.1 A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; no caso de
sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus atuais administradores
nos respectivos cargos; inscrição do ato constitutivo, no caso sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercício, e decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país.
15.3.2 Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal , será assegurado o prazo
de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame,prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
c) A não – regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520, especialmente a definida no art.7º.
15.3.3 Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante nos últimos 90
(noventa) dias anteriores à data da apresentação das propostas;
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.
1) microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº
9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente,
ou por fotocópia do Balanço e das demonstrações de resultado do último exercício social devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
2) No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de Abertura devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
c) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão trazer
obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
15.3.4 A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes Documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, bem como prova de inscrição no cadastro
de contribuintes, do município ou sede do licitante, através de alvará;
c) prova de regularidade junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na
forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da
União, sendo este último datado dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, desde que outro prazo não esteja
estipulado neste documento;
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d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos/CND e do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FTGS/CRF;
e) prova de regularidade frente ao Tribunal Superior do Trabalho (TRT), mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débito/CND
15.4 - OUTROS DOCUMENTOS:
15.4.1 Declaração que o licitante tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das
obrigações da Licitação
15.4.2 - Declaração de integral aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
15.4.3 - Nome e qualificação dos responsáveis da Empresa que poderão assinar o contrato.
16 - ABERTURA DOS ENVELOPES
16.1. A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes no dia, hora e local,
designados no item VI do presente Edital, podendo realizar tantas sessões quantas forem necessárias ao
completo exame dos documentos e propostas, levando em conta seu volume e dando ciência a todos os
licitantes das que designar. Iniciados os trabalhos, a Comissão não receberá mais nenhuma documentação
relativa à licitação.
16.2. A Presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura do Envelope "A" e conferirá e examinará as
propostas nele contido.
16.3. A Comissão no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10%
(dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor.
16.4. Uma vez proclamada a habilitação às empresas não poderão retirar as propostas apresentadas.
16.5. A presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra aos participantes para que registrem em ata
os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e decididos de imediato, salvo
quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.
16.6. Não havendo registro de protesto ou impugnação, ou se houver e forem decididos de imediato, a
Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a abertura dos envelopes "B" (Habilitação) das
empresas habilitadas, desde que haja declaração expressa consignada em ata de renúncia a recurso ou a
apresentação do termo de renúncia de todos os participantes.
16.7. Se houver recurso, permanecerão os envelopes da Proposta de Preços fechados em poder da Comissão,
sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para serem posteriormente, recolhidos e guardados em
poder da Comissão, até a designação de nova data para a abertura das propostas.
16.8. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de empresas retardatárias ou concedido prazo para a
apresentação de documento exigido neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou modificação das
condições ofertadas.
16.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital e/ou
consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados aqueles
incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato.
17 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
17.1. Será adjudicado o objeto desta licitação a empresa habilitada cuja proposta de preços obtenha o MENOR
PREÇO GLOBAL, a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos.
17.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará obrigatoriamente por Sorteio, em
ato público, para o qual todas as empresas serão convocadas, que poderá a critério da Comissão ser realizado no
decorrer do processo licitatório ou em outra data previamente estabelecida.
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17.3. Em caso de Sorteio lavrar-se-á ata específica, ou a critério da Comissão, poderá ser efetuada na mesma
sessão.
18 - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
18.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias
úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, em conformidade com o § 1.º do artigo 41
da Lei 8.666/93.
18.2. Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada até o segundo dia útil
que anteceder à data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, em conformidade com o § 2.º do
artigo 41 da Lei 8.666/93.
18.3 Será de 05 (cinco) dias úteis o prazo para interposição de recursos, observando-se o disposto no art. 109 da
Lei 8.666/93.
18.4. Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todas as empresas participantes, que poderão
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
19 – CONTRATAÇÃO
19.1 Quando à licitação acudir apenas um interessado, poderá ser homologada a licitação e com este celebrado
o contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o preço proposto é compatível com o de mercado e
sejam satisfeitas todas as exigências legais e regulamentares, bem como as especificações do ato convocatório.
19.2. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato no prazo de até
10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81, da Lei 8.666/93.
19.3. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) sócio que tenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou;
b) procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
19.4. O contrato a ser firmado obedecerá a minuta constante no Anexo III deste Edital.
19.5. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
20 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
20.1. O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado a vista, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e após atestada pelo Contratante a quantidade
e qualidade dos equipamentos entregues.
20.2. Não será permitido previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
21 - REAJUSTAMENTO
21.1. Em decorrência da vigência de nova bases da política monetária do País, a partir de 1.º de julho de 1994,
com a implantação da atual moeda, o REAL (R$), a ocorrência de qualquer reajustamento de preço estará
condicionada a dispositivos legais específicos expedidos pelo Governo Federal.

22 - FORMA DE FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO
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22.1. A forma de fornecimento dos pães será de acordo com as requisições da Secretaria Municipal de
Assistência Social.
22.2. Competirá ao Contratante, proceder ao acompanhamento do fornecimento dos produtos.

23 - PENALIDADES
23.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado
às sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
23.2. A inexecução, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
23.3. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato,
dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
23.4. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
23.5. - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
24 - RESCISÃO
24.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e
as previstas na Lei n.º 8.666/93.
24.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78
da Lei 8.666/93.
24.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização.
25 - RECURSOS
25.1. Dos atos relativos a esta licitação cabem os recursos previstos no Capítulo V da Lei 8.666/93, tendo efeito
suspensivo os relativos aos atos de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas.
26 - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO
26.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em
parte.
27 - DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Comissão, 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.
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27.2. Os encargos de natureza tributária, social e para fiscal são de exclusiva responsabilidade da empresa a ser
contratada.
27.3. É facultada à Comissão em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 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.
27.4. As despesas com a contratação para a execução dos serviços licitados correrão à conta dos seguintes
recursos:
27.5. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo
e acompanhado dos seguintes anexos:
I – Proposta de preços;
II - Modelo de Credencial;
III - Minuta do Contrato;
IV – Modelo de Procuração;
V – Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
VI – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento as Exigências de Habilitação;
VII – Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar e Contratar
27.6. A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover
o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
27.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
Ibirapitanga - Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
27.8. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão
prestados pela Comissão de Licitação, diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal
de Ibirapitanga, ou pelo Fone (0xx73) 8119-7349.

Ibirapitanga - BA, 10 de Junho de 2019.

JOSÉ WILDES AZEVEDO SANTOS
PREGOEIRO MUNICIPAL
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ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇO
LOTE: I

ITEM

PRODUTO

1

Veículo tipo Pick-up, Cabine dupla
4x4, movido a Diesel, motorização
mínima 140 CV CAMBIO MANUAL,
CAPACIDADE DE 05 LUGARES,
POSSUIR Ar condicionado, direção
hidráulica, Trio Elétrico (trava, vidro
e alarme), freios ABS, Airberg
duplo, estribo lateral e protetor de
caçamba.

MARCA UNID.

QUANT.

UNIT.

TOTAL

-

UNID.

02

Á
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga
Comissão Permanente de Licitações
Ref.:PREGÃO PRESENCIAL n.º PP-32-2019
Data de Abertura: 21 de Junho de 2019.
Horário: 08:30 horas

Validade da proposta: 30 dias
Prazo de Entrega: Imediato
_________________________________________________
Carimbo e Assinatura do Rep. legal da Empresa

Obs.: A Proposta de Preços deverá ser efetuada em papel timbrado da empresa.

PREGÃO PRESENCIAL N.º PP-32-2019
ANEXO II
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CREDENCIAL

Credencio o Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade n.º .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda, sob o n.º .........., residente à rua ..................................................., n.º ........ como meu
mandatário, para representar esta empresa, com poderes para praticar todos os atos necessários, relativos ao
procedimento licitatório, em especial apresentar documentos, prestar declarações de qualquer teor, impugnar,
recorrer, apresentar contra razões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos
mesmos, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.

Local e data

___________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Observação: A Credencial deverá ser efetuada em papel timbrado da empresa.
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PREGAO PRESENCIAL N.º PP-32-2019
ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA E DO OUTRO LADO A EMPRESA
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO –
ESTADO DA BAHIA, inscrita no CNPJ/MF n.º 13.046.7530001-64, com sede administrativa na Praça
Manoel Jorge e Silva, s/n – Centro, Ibirapitanga -BA neste ato representada por seu titular, Sr. Isravan Lemos
Barcelos, brasileiro, casado, capaz, prefeito, portador da Cédula de Identidade RG n.xxxxx SSP/Ba e CIC/MF
nº xxxxxxxxx, residente
nesta cidade , doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa
................................, inscrita no CNPJ/MF, Inscrição Estadual n.º .............., situada na ................................,
neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. ..............................,
portador da Cédula de Identidade n.º .................., emitida por ............., aqui denominada CONTRATADA,
com base no Edital do Pregão Presencial de n.º PP-32-2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviço, autorizado pelo
despacho constante do Processo Administrativo de n.º xxx/20xx, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão, tombado na
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob n.º xxxx/20xx, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada pela
CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei no 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Constitui o objeto do presente contratação de Pessoa Jurídica para Veículo tipo Pick-up, Cabinte dupla 4x4, movido a
Diesel, motorização mínima 140 CV CAMBIO MANUAL, CAPACIDADE DE 05 LUGARES, POSSUIR Ar condicionado, direção
hidráulica, Trio Elétrico (trava, vidro e alarme), freios ABS, Airberg duplo, estribo lateral e protetor de caçamba, para
uso da Secretaria de Educação deste Município, conforme o Edital e seus anexos

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O presente contrato tem o seu preço global no valor de R$ _________ (____________________), a ser pago
pelo CONTRATANTE proporcionalmente às quantidades efetivamente entregues à Administração.
§ 1.º - O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, mensalmente, no prazo de 10 (dez)
dias corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e após atestada pelo Contratante a
prestação do respectivo serviço relativo ao mês da fatura.
§ 2.º - Não será permitido previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
§ 3.° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes
de seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou
venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§ 4.º - 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.
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CLÁUSULA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município
de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos
CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de prestação de serviços, de acordo com as necessidades da
administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
I - da CONTRATADA:
a) entregar o veículos no prazo estipulado na Cláusula Segunda, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder por qualquer defeito apresentado.
II - do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
§ 1.º É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
IV - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às
sanções prevista na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga-Ba e multa, de acordo com a gravidade da
infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo Aditivo a
ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, assim como
prorrogá-lo quando do seu vencimento.
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VIII - CLÁUSULA OITAVA - 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.
IX - CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de cinco meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo.
X - CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ibirapitanga-BA, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3 (três) vias de
igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

PUBLICAÇÃO
Ibirapitanga-BA, ...... de ........................ de .........
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº
8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRAPITANGA, publica o presente contrato em
local apropriado, para que seja dado o fiel
cumprimento pra produção dos seus efeitos de
direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, .... de ......... de
2015.

(Município de Ibirapitanga Contratante)

(Representante da Empresa Contratada)

TESTEMUNHAS:
Nome:
RG.:
Nome:
RG:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-32-2019

ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Outorgante:
Outorgado:
Poderes: Pelo presente instrumento particular de mandato, e na melhor forma de direito, o Outorgante nomeia e constitui
seu bastante procurador o Outorgado, com o fim especial de representar seus interesses no Pregão Presencial n.º PP-322019, a ser realizado em XX de XXXX de 2019, no Município de Ibirapitanga, referente Veículo tipo Pick-up, Cabinte
dupla 4x4, movido a Diesel, motorização mínima 140 CV CAMBIO MANUAL, CAPACIDADE DE 05 LUGARES, POSSUIR Ar
condicionado, direção hidráulica, Trio Elétrico (trava, vidro e alarme), freios ABS, Airberg duplo, estribo lateral e
protetor de caçamba, para uso da Secretaria de Educação deste Município, conforme o Edital e seus anexos, para uso da
Secretaria de Educação deste Município. Conforme especificações neste edital e seus anexos. Promovendo quaisquer
medidas necessárias, tais como, apresentar documentos, credenciar-se, habilitar-se, oferecer lances, recorrer, e finalmente,
praticar todos os atos que mister se façam, por mais especiais que sejam, ao amplo e integral desempenho deste mandato.

Sendo assim, dando tudo por bom, certo, justo, firme e valioso, assina a presente.

Ibirapitanga – BA, xx de xxxxxxxx de 2019

Praça Manoel Jorge e Silva, s/n Centro- CEP 45.500-000 - Ibirapitanga - BA
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6YFJD0TK6+UP5BJESXNSOA

Esta edição encontra-se no site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
11 de Junho de 2019
22 - Ano - Nº 1996

Ibirapitanga
Serviço Publico Municipal
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - BA
Governo do Trabalho
CNPJ 13.846,753/0001 -64

Sócio/Membro da Diretoria

PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-32-2019

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
PP-32-2019

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 Lei 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
(

) nem menor de 16 anos.

(

) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_________ _____de __________________ de 200__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-32-2019
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
PP-32-2019

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e Lei n.
10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de
serem aplicadas.

_______ _____de __________________ de 200__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-32-2019
ANEXO VII
I.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
PP-32-2019

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão social/CNPJ)
.................................... não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade
jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

___________ _____de __________________ de 200__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º TP: 01/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA – BAHIA, torna pública, para conhecimento dos
interessados, que irá realizar procedimento licitatório, na modalidade de “Tomada de Preço”, de acordo
com as condições estabelecidas neste Edital, sob o Regime de Empreitada por Preço Global, (material e
mão de obras), pelo tipo de licitação de Menor Preço Global. O Envelope da documentação relativa à
“Habilitação” preliminar e o envelope contendo a “Proposta Comercial” de execução do objeto deverão
ser entregues, às 08:30 horas do dia 28 do mês de Junho de 2019, na Sede da Prefeitura Municipal, situada
à Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – Centro – CEP: 45.500-000, Centro , Ibirapitanga - Bahia, perante a
Comissão de Licitação.
1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
A presente licitação fundamenta-se legalmente na Lei Federal 8.666/93 com todas as alterações
posteriores.
2. OBJETO DA LICITAÇÃO:
2.1. A Tomada de Preços Nº 01/2019, tem por objeto e operação a escolha da proposta de Menor Preço
Global, (material e mão de obras), para contratação de Pessoa Jurídica, para serviços de

Revitalização e Reforma da Praça denominada de Grande Loja Maçônica Unidas da Bahia neste
Município.
2.2. Para melhor caracterização dos serviços, objeto desta licitação, este Edital é composto dos documentos
abaixo, que juntamente com a proposta apresentada pela licitante vencedora, farão parte do Contrato que
vier a ser celebrado:
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Carta Proposta................................................
Minuta de Contrato..........................................
Especificações Técnicas..................................
Planilha Orçamentária......................................

-

Anexo I
Anexo II
Anexo IV
Anexo V

3. RECURSOS FINANCEIROS:
Os recursos para a execução da obra são oriundos de recursos próprios do Município
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Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: Pavimentação Construção e Restauração de Estradas Vicinais
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÃO
Fonte de Recurso: 00 - ORDINÁRIO
4. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:
4.1. São admitidas na presente licitação, empresas capacitadas para execução dos tipos de serviços
que constituem o objeto deste Edital e que atendam, comprovadamente, às condições ora estipuladas;

4.1.1. Através de atestado(s) expedido(s) por órgão(s) ou Fundação(oes) da Administração Pública, direta
ou indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou por pessoa jurídica de direito privado declarando que o
Responsável Técnico da licitante desempenha atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto desta licitação, observado o que estabelece item 8.1.10 e 8.1.11; no
mínimo duas.
4.1.2. Prova do Capital Integralizado mínimo de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), e vigente à data da
apresentação dos documentos exigidos;
4.1.3. Índice de Liquidez Corrente >= 2,5;
4.1.4. Índice de Endividamento Geral <= 0,50;
4.2. A comprovação dos sub-itens descritos acima, será feita através da certidão simplificada da Junta
Comercial do Estado do domicílio da licitante, e conforme estabelece o sub-item 8.1.18 deste edital;

5. PRAZO:
5.1. O prazo previsto para vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta), dias, contados a partir da
Ordem de Serviços.
6. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
6.1. Os documentos de Habilitação e Proposta deverão ser apresentados em 02 (dois) envelopes fechados,
lacrados e rubricados, de números “1” e “2”, mencionando no anverso a razão social da Licitante e a
caracterização numérica da Licitação;
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6.2. Todos os elementos de cada um dos envelopes deverão ser enfeixados em pasta devidamente
enumeradas e rubricados, bem como não deverão apresentar rasuras ou entrelinhas;
6.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em originais, ou cópias
reprográficas, desde que autenticadas por cartório competente ou por servidor da Prefeitura Municipal de
Ibirapitanga, nomeado pela comissão permanente de licitação para tal fim. Só serão admitidos documentos
coletados via internet com o carimbo e assinatura do órgão emissor, ou por membro da comissão
permanente de licitação, que atestará a originalidade do documento após verificação da autenticidade online mediante apresentação do mesmo.
6.4. O Envelope nº 1 deverá ser composto de 01 (um) único caderno, contendo os “Documentos de
Habilitação”;
6.5. O Envelope nº 2 deverá ser composto de 01 (um) único caderno contendo a “Proposta Comercial”;
6.6. A apresentação da Proposta implica no pleno conhecimento, pelas Licitantes, das condições expressas
neste Edital e seus Anexos, prevalecendo sempre, em caso de divergências, o disposto no Edital;
6.7. Não será considerada qualquer documentação remetida por via postal ou entregue após o início da
sessão para o recebimento da documentação relativa às condições de participação.

7. CREDENCIAMENTO
7.1.1. Instaurada a sessão de abertura, os prepostos das licitantes apresentarão ao Presidente da Comissão
Permanente de Licitação suas credenciais, acompanhada da Cédula de Identidade;
7.1.2. A pessoa credenciada a representar o licitante, deverá ser indicada por sócio ou por diretor,
devidamente referidos no instrumento de constituição da empresa, ou mandatário, mediante apresentação
de instrumento de procuração com firma reconhecida, e terá poderes para praticar todo e qualquer ato
previsto ou referente ao processo de licitação, inclusive e especialmente, discernir sobre o direito de
recurso;
7.1.3. Na hipótese de outorga da procuração, o outorgante deverá constar do contrato social da empresa ou,
sendo diretor contratado, ter poderes da empresa para tal indicação;
7.1.4. A Procuração Particular ou Credenciamento deverá estar com firma reconhecida e acompanhada de
documentação que comprove que o outorgante tem poderes para assiná-los.
8. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº “1”:
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- CAPACIDADE JURÍDICA
8.1. O Envelope nº 1 referente à “HABILITAÇÃO”, é composto dos seguintes documentos:
8.1.1. Registro Comercial em caso de Empresa individual;
8.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por acompanhados de documentos de eleição dos
seus administradores;
8.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedade Civis, acompanhada da prova de Diretoria em
exercício;
8.1.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir;
8.1.5. Prova de registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial, no Registro Civil das Pessoas
jurídicas ou em Repartição competente, do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor:

- REGULARIDADE FISCAL
8.1.6. Cópia do cartão do CNPJ/MF, em vigor;
8.1.7. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação;
8.1.8 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
licitante ou outro equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor.
8.1.9. Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social, que demonstre situação regular no
cumprimento dos encargos sociais, instituídos por lei, a saber:
a - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
b- Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
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-QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA
8.1.10. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancete ou balanço provisório. Deverá ser apresentado o Balanço transcrito do Livro
Diário, acompanhando da folha de abertura e encerramento do livro.
8.1.11. Demonstrativo dos cálculos para obtenção dos índices conforme estabelecidos no item 4 Requisitos
para participação - Sub-itens 4.1.3 e 4.1.4.
Índice de liquidez corrente
ILC = AC
PC
Índice de Endividamento Geral
IEG = PC+ELP
AT
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
AT = Ativo Total
ELP = Exigível a Longo Prazo
8.1.12. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo(s) distribuidor(es), da sede ou domicílio
da licitante, expedida em período de até 30 (trinta) dias anteriores à data do recebimento dos envelopes de
Habilitação e Proposta Comercial.
9. DOCUMENTAÇÃO
9.1. O Envelope nº 2, referente à “Proposta Comercial”, deverá ser apresentado da seguinte forma:
9.1.1. Carta Proposta conforme modelo Anexo I.
9.1.2. Planilha Orçamentária da Licitante, preenchida em todos os itens, com seus respectivos preços
unitários e totais estimado, grafados em “Real”, devendo a mesma estar rubricada em todas as suas folhas
pelo representante legal da licitante.
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – Centro – CEP: 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6YFJD0TK6+UP5BJESXNSOA

Esta edição encontra-se no site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
11 de Junho de 2019
30 - Ano - Nº 1996

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ/MF 13.846.753/0001-64

9.1.3. Declaração em papel timbrado da Licitante, expressando o seguinte:
Que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de
materiais, mão de obra, implantação e manutenção de canteiro de obras, manutenção e operação de
equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de
trabalhos noturnos, domingos e feriados e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se
portanto, na única remuneração devida pela Contratante para execução da obra;
10. REGIME DE CONTRATAÇÃO, PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:
10.1. A contratação será efetivada segundo o regime de Empreitada por Preços Global, constantes da
Planilha Orçamentária apresentada pela licitante em sua “Proposta Comercial”;
10.2. O valor total para execução do objeto desta licitação, encontra-se indicado na “Proposta Comercial”
apresentada pela licitante, devidamente demonstrado na sua Planilha Orçamentária, de acordo com os
respectivos preços unitários e totais propostos, em função das quantidades constantes no Anexo V, deste
edital;
10.3. Os serviços serão pagos de acordo com as quantidades efetivamente executadas, aplicadas aos
preços unitários constantes da Planilha Orçamentária apresentados pela licitante em sua “Proposta
Comercial”, na conformidade das Relações de Serviços Executados, apresentados pelo Contratado e
aprovados pelo Contratante.
10.4. O pagamento será efetuado com base em medições mensais, globalizando-se todos os serviços
executados no período.
10.5. O prazo para o pagamento das medições será de até 10 (dez) dias corridos contando da entrega e
aceitação das mesmas pela Fiscalização da Prefeitura Municipal, a quem competirá providenciar sua
aceitação ou não, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento;
10.6. Após um ano da abertura da proposta haverá reajustamento dos preços, mantendo-se a periodicidade
anual, que será efetuado através da utilização da seguinte fórmula:
R = V I - Io , onde
Io
R = O valor das parcelas de reajustamento procurado;
V = Valor contratual do preço unitário ou verba a ser reajustada
Io = Índice da FGV - Colunas 35 - correspondente a 01 (hum) mês anterior à data-base da proposta;
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I = Índice da FGV - Colunas 35 - correspondente a 01 (hum) mês anterior ao mês efetivo de pagamento dos
serviços;
10.7. Os pagamentos, a serem efetuados pela CONTRATANTE, em caso de atraso, serão atualizados pelo
índice IPCR, nos termos da Lei Nº 8.880/94, desde a data fixada no item 10.5 até a data de sua efetiva
liquidação.
10.9. Será aplicada a taxa de juros de mora de 0,5% (cinco décimo por cento) pro rata tempore, relativa aos
dias úteis de eventuais atrasos de pagamento, nos termos do inciso XIV, alínea "d" do art. 40 da Lei Nº
8.666/93.
11. ABERTURA DOS ENVELOPES:
11.1. Em Ato Público, após a conferência do credenciamento, a Comissão procederá à abertura do
Envelope nº 1 - Documentos de Habilitação, cujas folhas serão examinadas e rubricadas pelo
representante credenciados das empresas que estiverem participando desta licitação e que assim
desejarem;
11.2. A Comissão examinará os documentos constantes do Envelope nº 1 - Documentos de Habilitação comunicando o resultado às licitantes na mesma sessão pública designada para tal fim, se assim entender
em condições de fazê-lo;
11.3. As licitantes que não atenderem convenientemente às exigências do Envelope nº 1 - Documentos de
Habilitação deste Edital serão consideradas inabilitadas para esta licitação, sendo-lhes devolvido, inviolado,
o Envelope nº 2, contendo a correspondente Proposta Comercial, decorrido o prazo para interposição de
recurso;
11.4. Havendo desistência expressa de recurso por todas as licitantes não habilitadas, através de seus
respectivos representantes credenciados, procederá a Comissão de Licitação ao exame dos elementos
constantes do Envelope nº 2 - Proposta Comercial;
11.5. À(s) licitante(s) inabilitada(s) será(ão) devolvido(s) o(s) Envelope(s) nº 2- Proposta Comercial,
desde que declinem do direito de recurso;
11.6. O Envelope nº 2 - Proposta Comercial devidamente fechado e inviolado será rubricado pelos
membros da Comissão e pelos representantes credenciados das licitantes presentes, caso não se proceda
a sua abertura na data de seu recebimento;
11.7. Somente serão abertos os Envelopes contendo as Propostas Comerciais das empresas julgadas
habilitadas, no Envelope nº 1. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos representantes
credenciados das licitantes que estiverem presentes ao ato público;
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11.8. De cada sessão publicada será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, a qual deverá ser
assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados da(s) licitante(s) presente(s)
ao(s) respectivo(s) ato(s) público(s);
11.8.1. O não comparecimento da licitante ao Ato Público ou falta de sua assinatura na respectiva ata,
implicará na sua aceitação tática das decisões da Comissão de Licitações;
11.8.2. As dúvidas que eventualmente surgiram durante o Ato Público serão, a juízo da Comissão,
resolvidas por esta na presença das licitantes ou deixadas para posterior deliberação.
12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
12.1. A Comissão de Licitação procederá ao exame e classificação das Propostas Comerciais das Licitantes
habilitadas, julgando vencedora a Proposta de Menor Preço Global;
12.2. Não serão consideradas para efeito de julgamento quaisquer ofertas ou vantagens não previstas,
assim como propostas que contenham redução de preço sobre a proposta de menor preço, ou indicarem
como referência preços de outras licitantes, que mencionarem outras taxas, impostos, benefícios, despesas
indiretas ou outros acréscimos de qualquer natureza para serem computadas além do preço total proposto,
bem como as que estabelecerem condições outras, além das previstas;
12.3. As propostas comerciais serão verificadas, quanto à exatidão das operações aritméticas
apresentadas, que conduziram ao valor na Planilha Orçamentária, procedendo-se à(s) correção (ões)
correspondente(s) nos casos de eventuais erros encontrados, tomando-se como corretos os preços
unitários;
12.4. A Prefeitura Municipal de Ibirapitanga poderá determinar suspensão do procedimento licitatório, para
adoção de providências pertinentes, pelo prazo que entender necessário;
12.5. Serão desclassificadas as propostas que:
12.5.1. Não atenderem aos termos deste Edital e seus Anexos, bem como aquelas que não contiverem
elementos técnicos suficientes para sua apreciação;
12.5.2. Apresentarem preços excessivos ou que se revelarem manifestamente inexeqüíveis; conforme Art.48 §1º
12.6. Ocorrendo empate na classificação da “Proposta Comercial”, o critério de desempate obedecerá ao
disposto no Artigo Terceiro, parágrafo segundo, da Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, onde será
dada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços que sejam:
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12.6.1. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras de Capital Nacional;
12.6.2. Produzidos no país;
12.6.3. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
12.6.4. Persistindo o empate e depois de obedecido o disposto no sub-item 12.6. deste Edital, a
classificação das propostas se fará, obrigatoriamente, por sorteio público, em dia, horário e local, indicado
no aviso a ser fixado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal, e/ou através de comunicado aos
participantes;
12.7. Balancetes
12.8. As propostas serão classificadas em ordem crescente, adjudicando-se o objeto deste Edital, à primeira
classificada;
12.9. As comunicações e decisões que forem adotadas serão comunicadas aos interessados através de
correspondência própria.
13. RECURSOS:
13.1. Às Licitantes é facultado o direito de recorrer das decisões da Comissão de Licitação, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da publicidade ou intimação, em petição motivada;

14. DAS PENALIDADES:
14.1. De acordo com Artigo 81 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a recusa injustificada da
licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido no sub-item 15.1., caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às
seguintes penalidades:
14.1.1 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do objeto da contratação; ou
14.1.2. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação, para o mesmo fim.

15. ASSINATURA DO CONTRATO
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15.1. A licitante vencedora será convocada com antecedência de 05 (cinco) dias úteis, para assinatura do
instrumento contratual, ocasião em que deverá comprovar:
15.1.1. Poderes para o signatário assinar contratos, mediante Ata de Eleição da última Diretoria ou Contrato
Social, e ainda no caso de procurador, além desses documentos, Procuração registrada em Cartório;
15.1.2. Apresentar a Anotação da Responsabilidade Técnica - ART emitida pelo CREA – BA, até 30 (trinta)
dias após a assinatura do contrato;
15.2. A licitante vencedora deverá indicar formalmente, quando da assinatura do Contrato, representante
legal devidamente credenciado para representa-lo durante a gestão contratual;
15.3. Quando regularmente desobrigada de contratar com a licitante classificada em primeiro lugar, por
recusa da mesma, a Prefeitura Municipal poderá optar entre a contratação com as classificadas imediatas
sucessivamente, desde que estas igualem suas propostas às mesmas condições, inclusive de preço, da
primeira classificada, ou a realização de nova licitação.
16. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS:
16.1. A participação no procedimento licitatório implica na aceitação integral da licitante, obrigando-se a
aceitar todas as condições determinadas por este Edital e seus Anexos, ressalvado o disposto no Artigo 41,
parágrafo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93;
16.2. Não serão admitidas participações de licitantes na forma de consórcio;
16.3. Constatada a não veracidade de qualquer das informações e/ou de documentos fornecidos pela
empresa licitante, poderá ela sofrer, além da declaração de sua inidoneidade, quaisquer das sanções
adiante transcritas:
16.3.1. Não qualificação para outras licitações a serem realizadas pela Prefeitura Municipal de Ibirapitanga;
16.3.2. Desclassificação, se a licitação se encontra em fase de julgamento;
16.4. A planilha orçamentária apresentada não deverá sofrer alterações, sob pena de desclassificação da
licitante. Qualquer divergência deverá ser comunicada por escrito à Comissão de Licitação.
16.5. As licitantes poderão solicitar esclarecimentos, por escrito, até o prazo de 05 (cinco) dias úteis
anteriores à entrega dos envelopes, à Comissão de Licitações, durante o horário do expediente da
Prefeitura;
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16.6. Somente deverão ser consideradas as informações prestadas por escrito pela Comissão de
Licitação. As repostas às consultas deverão ser obrigatoriamente fornecidas às demais licitantes;
16.7. Caso quaisquer das datas previstas para eventos relativos a esta Licitação seja declarada feriado ou
ponto facultativo, e caso não haja comunicação em contrario, o evento fica transferido para o primeiro dia
útil subseqüente, mantidos o mesmo horário e local.
Ibirapitanga - Bahia, 05 de Junho de 2019.
_____________________
ADELINO DE JESUS NEVES
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS TP Nº 01/2019
ANEXO I
MODELO DE CARTA PROPOSTA
Á

Prefeitura Municipal de Ibirapitanga

Valor da Proposta R$ (Por extenso),
60 (Sessenta), dias

Comissão Permanente de Licitações
Ref.: TOMADA DE PREÇO TP n.º 01-2019
Data de Abertura: 28 de Junho de 2019.
Horário: 08:30 horas

SERVIÇOS; A Tomada de Preços Nº 01/2019, tem por objeto e operação a escolha

da proposta de Menor Preço Global, (material e mão de obras), para contratação de

Pessoa Jurídica, para serviços de Revitalização e Reforma da Praça
denominada de Grande Loja Maçônica Unidas da Bahia neste Município
CIDADE : IBIRAPITANGA
IBIRAPITANGA - BA, 10 DE JUNHO DE 2019.

Validade da proposta: 60 dias
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Objeto: A Tomada de Preços Nº 01/2019, tem por objeto e operação a escolha da proposta de Menor Preço
Global, (material e mão de obras), para contratação de Pessoa Jurídica, para serviços de Revitalização e
Reforma da Praça denominada de Grande Loja Maçônica Unidas da Bahia neste Município.
Após analisarmos, minuciosamente, toda a documentação constante da licitação supra referida e de seus
anexos, e tomarmos conhecimento de suas condições, propomos executar, sob nossa integral
responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços 01-2019, no prazo de 180 (cento e oitenta) e pelo valor
total de R$ ................. (................................................................................................). Este valor é resultante
da aplicação dos preços unitários ofertados às quantidades estimadas na Planilha Orçamentária que faz
parte desta Proposta Comercial.
A presente Proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data prevista para sua
apresentação.
(local, data)
.............................................................................................
(carimbo da firma, nome e cargo da pessoa que assina).

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2019
ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA - BAHIA, com sede à Praça Manoel Jorge e Silva, s/n,
Centro , Ibirapitanga - Bahia, inscrita no CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, neste ato representada pelo seu
Prefeito Municipal, Sr. ISRAVAN LEMOS BARCELOS , residente na Rua Pedro Policarpo Santana, nesta
Cidade, portador da Cédula de Identidade nº 02.539.279-43 SSP/BA, e inscrito no CPF/MF. 433.778.745-34,
a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a .................................................................,inscrita
no CNPJ/MF.................................., com sede à .............................................................., representada pelo(s)
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abaixo assinado(s), a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o presente
contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
A Tomada de Preços Nº 01-2019, tem por objeto e operação a escolha da proposta de Menor Preço Global,
(material e mão de obras), tem por objeto e operação a escolha da proposta de Menor Preço Global,
(maquinário, combustível, material e mão de obras), para contratação de Pessoa Jurídica para execução de
Serviços de melhoramento, manutenção, cascalhamento e compactação em estradas vicinais, na zona rural
do município de Ibirapitanga-Ba.
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
2.1. O prazo é de 180 (Cento e oitenta dias) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início
dos Serviços.
2.2. O contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, caso se verifique as condições previstas no
parágrafo 1º do art. 57 e seus itens, bem como no parágrafo 5º do art. 79, da Lei nº 8.666/93, alterada pela
de nº 9.648 de 19 de maio de 1998.
CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAÇÃO
3.1. O objeto do presente Contrato será executado sob regime de empreitada por preços unitários, conforme
previsto na Planilha Orçamentária apresentada pela CONTRATADA, na sua Proposta Comercial.
3.2. Os serviços por preços unitários serão pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente
executadas e liberadas previamente pela CONTRATANTE, através da medição de Serviços Executados.
3.3. Eventuais serviços extracontratuais, só poderão ser executados mediante prévia aprovação da
CONTRATANTE e lavratura do respectivo Termo de Aditamento, sendo remunerados conforme segue:
3.3.1. Caso os preços a serem adotados não constarem da Planilha de Preços, a CONTRATADA
apresentará planilha com demonstrativo de preços, os quais serão submetidos à aprovação da
CONTRATANTE;
3.3.2. Caso os preços constem da Planilha de Preços, estes serão utilizados, respeitando os limites contidos
no Artigo 65 da Lei 8666 de 21/06/1993;
CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO E RECURSOS
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4.1. O valor total para execução do objeto
(....................................................................................);

deste

Contrato,

é

de

R$

....................

4.2. Os recursos para a execução das obras são oriundos dos convênios celebrados com a União Federal e
com o Estado da Bahia, além dos recursos próprios alocados no orçamento da Prefeitura Municipal
conforme as seguintes dotações:
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: Pavimentação Construção e Restauração de Estradas Vicinais
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÃO
Fonte de Recurso: 00 - ORDINÁRIO
CLÁUSULA QUINTA - MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. Na presença da Fiscalização da CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuará medição dos serviços
executados no período, para efeito de faturamento;
5.2. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que
sejam, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados parcialmente;
5.3. O prazo para o pagamento das medições será de até 10 (dez) dias contados da entrega e aceitação
das mesmas pela CONTRATANTE a quem competirá providenciar sua aceitação ou não, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas do recebimento.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
6.1 A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, representante legal
devidamente credenciado, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo ao
mesmo gerir todas as obrigações 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 10 (dez) dias corridos;
6.2. A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com quem quer que seja, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer que sejam as
rubricas, a elas não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.3. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste Contrato,
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diretamente por seu proposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, à
fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seu preposto;
6.3.1 Na hipótese do item 6.3., a CONTRATANTE poderá reter pagamentos à CONTRATADA, na proporção
dos prejuízos verificados, até a solução da pendência;
6.4. Refazer, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços decorrentes dos
erros constatados, de responsabilidade da CONTRATADA;
6.5. Os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste Contrato, são de total
responsabilidade da CONTRATADA, bem como, a despesa proveniente do uso de equipamentos
provisórios e de segurança;
6.6. A CONTRATADA obriga-se a manter os seguintes seguros:
6.6.1. Risco de Responsabilidade Civil do Construtor;
6.6.2. Contra Acidentes de Trabalho;
6.6.3. Riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto deste Contrato, além de
outros exigidos pela legislação pertinente;
6.7. Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as conseqüências de:
6.7.1. Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão;
6.7.2. Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir ao objeto deste Contrato;
6.7.3. Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, nos
serviços ou em decorrência dele;
6.8. Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro por ela responsável, de modo a atingir os trabalhos a cargo da
CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura de seguro, um prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contadas a partir da notificação da CONTRATANTE, para dar início à reparação ou à
reconstrução das partes atingidas;
6.9. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados,
materiais e equipamentos, cabendo-lhes toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e ou danos
eventualmente venha a ocorrer;
6.10. À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução do objeto deste Contrato, bem como
pelos serviços executados por terceiros sob sua administração;
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CLÁUSULA SETIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. São obrigações da CONTRATANTE:
7.1.1. Fornecer à CONTRATADA, todos os dados necessários à execução do Contrato, considerando a
natureza dos mesmos.
7.1.2. Designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato;
7.1.3. Pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme Edital.
CLÁUSULA OITAVA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
8.1. A CONTRATADA só poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou subempreitar os
serviços relativos ao mesmo, com o expresso consentimento por escrito da CONTRATANTE; sob pena do
disposto no item 12.1.3;
8.2. Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade integral pela execução do objeto
deste contrato, igual responsabilidade também lhe caberá por todos os serviços executados sob sua
administração, na forma do item 8.1., não havendo portanto, qualquer vínculo contratual entre a
CONTRATANTE e as eventuais sub-empreiteiras;
CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS
9.1. Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula Décima Terceira deste Contrato e disposto no parágrafo
1º do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes multas:
9.1.1. 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até 30
(trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Autorização dos
Serviços determinados pela CONTRATADA; e
9.1.2. 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima de 30
(trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Autorização dos
Serviços determinado pela CONTRATADA;
9.2. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Serviços, poderão ser aplicadas as seguintes
multas:
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9.2.1. 3% (três por cento), sem prejuízo do disposto nos sub-itens 9.1.1. e 9.1.2, sobre o valor total ou
parcial da obrigação não cumprida; ou
9.2.2. A multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim;
9.3. Aplicadas às multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato;
9.4. 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 seu ato venham acarretar;
9.5. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra;
9.6. A CONTRATANTE poderá descontar dos valores devidos à contratada, para o pagamento das multas
previstas neste instrumento e, não sendo estes suficientes, responderá a CONTRATADA pela diferença;
9.7. A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo do disposto no item 9.6 deste Contrato, descontar pagamento
das faturas referentes aos serviços, importâncias que, a qualquer título, lhe sejam devidas pela
CONTRATADA, em razão deste ou de outros contratos;
9.8. As multas estabelecidas nesta cláusula serão atualizadas até seu efetivo pagamento;
9.9. As multas aplicadas não excluem as sanções que eventualmente venham a ser impostos pelas
autoridades competentes;
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
10.1. O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado com fiel
observância deste Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”;
10.1.1. O “Termo de Recebimento Provisório” será lavrado após a competente vistoria, que deverá ser
realizada pela CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que a CONTRATADA
comunicar, por escrito, a conclusão do objeto desde Contrato, desde que o mesmo tenha sido aprovado, e a
respectiva medição final tenha sido igualmente aprovada;
10.1.2. Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas
aplicáveis, ao objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de Impugnação”, conforme
rejeição decorrente da vistoria que poderá ser parcial, acima mencionada;
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10.1.2.1. Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme sub-item acima, a
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades
previstas;
10.2. O período para observação é de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se, na
ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes;
10.3. Para todos os efeitos derivados deste Contrato, o Recebimento Definitivo será efetuado após o seu
cumprimento integral, a juízo da CONTRATANTE, e, mediante lavratura do competente “Termo de
Recebimento Definitivo”;
10.3.1. A Inspeção Final, aprovação da totalidade e a conseqüente emissão do Termo de Recebimento
Definitivo serão efetivadas no período de 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo de observação
previsto no item 10.2. acima;
10.3.2. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e entrega da Certidão Negativa de Débito CND, emitido pelo INSS, e não havendo qualquer pendência a solucionar, será emitido o competente Termo
de Encerramento das Obrigações Contratuais;
10.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da
obra ou do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos na lei.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INCIDÊNCIAS FISCAIS
11.1. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais, que sejam devidos em
decorrência, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA;
11.1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos pagamentos que
efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislação vigente;
11.2. Se, durante o prazo de vigência deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrem
modificações nas alíquotas atuais, de forma a, comprovadamente, majorar ou diminuir o ônus dos
contratantes, serão revistos os respectivos valores, a fim de adequá-los a essas modificações,
compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças resultantes dessas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
12.1. A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer;
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12.1.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigações e das
demais cláusulas contratuais;
12.1.2. A inobservância, por parte da CONTRATADA, das especificações da CONTRATANTE;
12.1.3. A subcontratação, cessão, transferência do objeto contratual ou associação da CONTRATADA com
terceiros, sem prévia aprovação escrita da CONTRATANTE;
12.1.4. Imperícia, negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA, na execução das especificações
contratuais;
12.1.5.O desatendimento às determinações da fiscalização da CONTRATANTE;
12.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execução deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas
em registro próprio pelo representante da CONTRATANTE;
12.1.7. A decretação de falência, insolência ou concordata da CONTRATADA durante a execução
contratual;
12.1.7.1. No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou não o
controle de determinadas atividades necessárias à sua execução;
12.1.8. A dissolução da CONTRATADA;
12.1.9. A alteração social ou a modificação, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a juízo da
CONTRATANTE, prejudique a execução deste Contrato;
12.2. A rescisão contratual poderá ser;
12.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 12.1.1. a
12.1.9;
12.2.2. Judicial, nos termos da legislação em vigor;
12.2.3. Amigável, por acordo entre as partes;
12.3. Em qualquer caso de rescisão, a CONTRATANTE poderá dar continuidade ao objeto contratual por
execução direta ou indireta;
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12.4. A CONTRATADA perderá em favor da CONTRATANTE, o direito a restituição de caução e das
retenções, rescindindo deste Contrato com base em qualquer das razões enumeradas no item 12.1.1. ao
12.1.9;
12.5. Em caso de a rescisão ser resultante de inadimplemento contratual por qualquer dos
CONTRATANTES, deverá a parte prejudicada ser indenizada, nos termos do disposto no parágrafo 2º do
art. 79, e nos incisos III e IV do art. 80 da lei Nº 8.666/93;
12.5.1. Dos serviços corretamente executados e devidamente medidos;
12.5.2. Dos materiais e equipamentos previstos na Planilha, ainda não indenizados, destinados aos serviços
e atividades conforme as especificações deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente atualizado,
acrescido de despesas de transportes, se houver;
12.6. A CONTRATANTE após notificar a CONTRATADA da rescisão contratual, tomará posse imediata das
parcelas efetivamente já executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materiais
existentes, devendo porém, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificação, apresentar
relatório completo e avaliação detalhada, historiando as razões da rescisão;
12.6.1. A avaliação, acima citada, deverá ser feita por uma Comissão a ser designada pela
CONTRATANTE, composta de 03 (três) membros, sendo um escolhido entre membros da CONTRATANTE;
outro por parte da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidirá, entre pessoas alheias;
12.6.2. A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua constituição, para apresentação de seu
relatório conclusivo, o qual servirá para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;
12.7. No caso de rescisão amigável do Contrato, a CONTRATADA fará jus apenas pagamentos
mencionados nos sub-itens 12.6.1 e 12.6.2;
12.7.1. Desta forma, far-se-á o pagamento final com mútua, plena e geral quitação no ato da assinatura do
distrato;
12.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de
contas, para desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e desimpedido;
12.9. Constituem também, motivos para rescisão contratual por parte da CONTRATANTE, além dos casos
já remunerados, todos os demais elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/96.
12.10. Caracterizam-se, também, como motivo para rescisão contratual, nos termos dos incisos I ou XII do
art. 78 da Lei nº 8.666/93, o caso em que, na prestação dos serviços contínuos contratados, deixem,
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conforme o caso, de serem mantidas as condições vantajosas que determinaram o dimensionamento do
prazo de vigência deste contrato;
12.11. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão assegurados à CONTRATADA os direitos de defesa
e de recursos previstos no art. 78, parágrafo único, e no art. 109, alínea d, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO
13.1. O reajustamento dos preços terá como data-base Maio de 2019, com periodicidade anual e será
efetuado através da utilização da seguinte fórmula:
R = V I - Io, onde:
Io
R = O valor da parcela de reajustamento procurado;
V = Valor contratual do preço unitário ou verba a ser reajustado
Io = Índice da FGV – Coluna 35 - correspondente a 01 (hum) mês anterior à data base da proposta;
I = Índice da FGV – Coluna 35 - correspondente a 01 (hum) mês anterior ao mês efetivo de pagamento dos
serviços;
CLÁUSULA DECIMA QUARTA - CONDIÇÕES GERAIS
14.1.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;
14.2. Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas,
planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
14.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato,
quando necessário à conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à
contratada;
14.4. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital, e seus Anexos e a Proposta
Comercial da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - COMUNICAÇÕES
15.1. As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, através de
correspondência, ou documento de transmissão mencionando-se o número e o assunto relativo a este
Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas conforme o destinatário.
CLAUSULA DECIMA SEXTA – FORO
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16.1. As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro Comarca de Ibirapitanga Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e único
efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Ibirapitanga -Bahia,

de

2019.

Pela Contratante:

Pela Contratada:

------------------------------------------------ -------------------------------------------Nome:
Nome:
Testemunhas:
------------------------------------------------Nome:

---------------------------------------------Nome:

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2019
ANEXO III

ATESTADO DE VISITA

A Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, atesta para fins de participação na Tomada de Preços Nº
001-2019, que a empresa _____________________________,através do seu Engº Ambiental
______________________, portador do CREA Nº______- D - __ Região
conheceu e visitou os locais
onde serão realizados os serviços propostos no edital da Tomada de Preços acima citado, tomando
conhecimento de todas as condições para a execução dos serviços e, portanto, para o fiel cumprimento do
objeto a mesma concorda e aceita sem restrições, todas as condições existentes.

Ibirapitanga - Bahia, ______de____________de 2019
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______________________________________
JOSÉ WILDE AZEVEDO SANTOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DE ACORDO EM _____/_____/_____
________________________________________
ASINATURA DO ENGº AMBIENTAL DA EMPRESA LICITANTE.
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