
 

                   ESTADO DA BAHIA 
          PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA 

                                           CNPJ: 13.781.828/0001-76 
 

 

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  

Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2021 

 

 

OBJETO: Constitui objeto desta Licitação, contratação de 

empresa especializada na prestação dos serviços de 

manutenção, conservação manutenção de prédios públicos, 

condução e manutenção de maquinas pesadas e outros, 

serviços elétricos, hidráulicos e outros na sede e distritos 

deste município, a fim de atender as necessidades das 

secretarias e órgãos deste município, conforme especificações 

constantes do Termo de Referência (Anexo I). 

 
A V I S O 

Recomendamos aos 

licitantes a leitura 

atenta às condições e 

exigências expressas 

neste edital e seus 

anexos, notadamente 

quanto ao Termo de 

Referencia, objetivando 

uma perfeita 

participação no 

certame 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 

 

1.0 - O MUNICIPIO DE IBITIARA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Prefeitura 

Municipal de Ibitiara, através do PREGOEIRO, nomeado pelo Decreto Municipal nº 

060/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar procedimento 

licitatório, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

conforme descrito neste Edital e seus anexos, de conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 

17.07.02, a Lei Complementar 123, de 14.12.06, Lei Complementar 147, de 07.08.14, e 

subsidiariamente, no que couber pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e 

demais legislações pertinentes. 

 

1.1 - A sessão pública para recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os 

documentos de habilitação pelo pregoeiro ocorrerá no dia 12 de MAIO de 2021, às 09h00min, 

no setor de licitação localizado na sede da Prefeitura Municipal de Ibitiara, situada na Rua João 

Pessoa, nº 08, Centro, CEP 46700-000- Ibitiara, Bahia. 

 

1.2 - O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Licitações da 

PREFEITURA MUNICIPAL de IBITIARA-BA, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 

14:00 horas, ou através do site http://pmibitiara.dofem.com.br/. Outras informações sobre a 

licitação serão prestadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nos mesmos locais e horários, fones 

(75) 3647-251. 

 

2.0 – DO OBJETO: 

 

2.1 - Constitui objeto desta Licitação, contratação de empresa especializada na prestação dos 

serviços de manutenção, conservação manutenção de prédios públicos, condução e manutenção 

de maquinas pesadas e outros, serviços elétricos, hidráulicos e outros na sede e distritos deste 

município, a fim de atender as necessidades das secretarias e órgãos deste município, em 

conformidade com as especificações e quantidades constantes do Termo de Referencia, 

condições descritas neste Edital e demais Anexos. 

  

3.0 – DO FUNDAMENTO LEGAL  

 

3.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, pelas normas gerais da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e da Lei Federal n.º 8.666/93, observadas as 

disposições da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) e demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições e 

anexos deste Edital, aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, su-

plementados pelos preceitos de Direito Privado. 

 

3.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, 

que dele fazem parte integrante. 

http://pmibitiara.dofem.com.br/
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3.3 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento de Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar de certame.  

 

4.0 - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 - Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas que comprovem possuir 

os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital e que tenham especificado como 

objetivo social, expresso no Estatuto ou no Contrato Social, a execução de atividades pertinentes 

que sejam compatíveis com o objeto deste Edital.  

 

4.2- 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 n.º 9.433/05, bem como da 

Lei Federal 8.666/93. 

 

4.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público 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, nos termos das 

Leis Federais n.º 10.520/02 e n.º 8.666/93, bem como da Lei Estadual n.º 9.433/05. 

 

4.4 – A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 

neste instrumento convocatório. 

 

5.0 - DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS   

 

5.1 - No caso de participação de Cooperativas estas deverão ser constituídas conforme Lei nº 

5.764/71, desde que comprovem todos os requisitos de HABILITAÇÃO descritos neste edital, 

salvo aqueles que a própria lei os dispensar. Estando dispensadas de apresentação da 

documentação, devem declarar e comprovar que se encontram dispensadas, na forma da Lei, 
devendo mencionar o respectivo número da referida lei e, se assim não o  fizerem serão julgadas 

inabilitadas.  

     

5.2 - As Cooperativas deverão apresentar também os seguintes documentos como requisitos de 
habilitação:   

 5.2.1 - Ata de fundação;  

 5.2.2 - Comprovação expressa, de que a Cooperativa pode prestar serviços a não 

cooperados;   

 5.2.3 - Regimento interno;   

 5.2.4 - Regimento dos fundos (com ata de aprovação) registrada em cartório;   

 5.2.5 - Apresentação de relação dos cooperativados que irão executar o objeto,  como 

prova     de capacitação técnica – profissional.  

 5.2.6 - Ata de sessão autenticada em cartório em que os cooperados autorizam a 
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cooperativa a contratar o objeto deste certame, se vencedora;   

 5.2.7 - No Estatuto Social deverá ser previsto que a Assembleia Geral é órgão máximo da 

sociedade e deve deter poderes de revisão sobre os atos da  Diretoria;  

 

6 – DO CREDENCIAMENTO  

 

6.1 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, pessoalmente 

ou por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar 

deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo ainda, no ato de 

entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 

equivalente com foto. 

6.2 - Em sendo a empresa participante Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

(EPP), esta deverá comprovar sua condição, mediante apresentação de Certidão Simplificada de 

Enquadramento pela Junta Comercial competente para que se cumpra o disposto na Lei 

Complementar nº 123/2006, sob pena de decair o direito, devendo ser apresentada fora dos 

envelopes, no ato da entrega dos envelopes. Será considerada válida a certidão que tenha sido 

emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação e 

também a apresentação da Declaração assinada pelo contador quanto ao enquadramento do 

fornecedor nas disposições dos artigos 42 a 45 da LC Federal n.º123/2006, com firma 

reconhecida, podendo fazer uso do modelo proposto Anexo VII. 

 

6.3 - A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, em 

original ou cópia autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, 

acompanhados de cédula de identidade ou outro documento de identificação de Fé Pública do 

representante: 

 

6.3.1 - Tratando-se de representante legal do Licitante – estatuto social, contrato social ou 

outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial, ou, 

tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

6.3.2 -Tratando-se de procurador do licitante - instrumento de procuração público ou 

particular, com firma reconhecida, do qual constem poderes específicos para formular lances, 

negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 

alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga.  

 

6.4 - Declaração assinada pelo sócio administrador da licitante, devidamente identificado, com 

data recente, com firma reconhecida que não está declarada inidônea ou suspensa, por qualquer 

órgão ou entidade da Administração Publica Federal, Distrital, Estadual ou Municipal, direta ou 

indireta, tendo em vista os artigos 87, inciso IV, e 97 da Lei 8.666/93, e que não se encontra 
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suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração 

Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, modelo (Anexo VIII) 

6.5 – É vedada a participação de uma única pessoa como representante de mais de um licitante, 

que deverá estar presente na sessão pública. 

 

6.6 - Serão desconsiderados os documentos de credenciamento, Declaração de Habilitação e 

Comprovação do Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

insertos no envelope “PROPOSTA” ou "DOCUMENTAÇÃO". 

 

7.0 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

7.1 – Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a 

Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, prevista neste edital, Anexo IV, e os 

envelopes das propostas de preços e documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas 

propostas. 

 

7.2 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação Anexo IV deste Edital, 

deverá ser apresentada fora dos envelopes 01 e 02. 

 

7.3 - Caso a licitante apresentar essa declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação Anexo IV e tiver com a habilitação irregular e não podendo sanar durante a 

sessão deverá ser aplicado processo administrativo com a aplicação das penalidades. 

 

7.4 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 

02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo, em sua parte externa, além do nome da 

proponente e do n. º do CNPJ, os seguintes dizeres: 

 

 

ENV. Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNCIPAL DE IBITIARA – BA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção, 

conservação manutenção de prédios públicos, condução e manutenção de maquinas pesadas e 

outros, serviços elétricos, hidráulicos e outros na sede e distritos deste município, a fim de 

atender as necessidades das secretarias e órgãos deste município na modalidade, Pregão 

Presencial, de acordo com as especificações e quantidades estimadas, constantes do ANEXO I. 

 

(Razão Social da empresa licitante) 

(CNPJ) 

(Endereço, telefone, e-mail da empresa licitante) 
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ENV. Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNCIPAL DE IBITIARA – BA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção, 

conservação manutenção de prédios públicos, condução e manutenção de maquinas pesadas e 

outros, serviços elétricos, hidráulicos e outros na sede e distritos deste município, a fim de 

atender as necessidades das secretarias e órgãos deste município na modalidade, Pregão 

Presencial, de acordo com as especificações e quantidades estimadas, constantes do ANEXO I 

 

(Razão Social da empresa licitante) 

(CNPJ) 

(Endereço, telefone, e-mail da empresa licitante) 

 

 

 

7.5 - A proposta deverá estar em original, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras, 

ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, numerada, datada e assinada, pelo 

representante legal da licitante ou pelo seu procurador, sendo necessária, nesta última hipótese, 

a apresentação da procuração que contemple expressamente este poder. 

 

7.6 - Sob pena de inabilitação os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados em 

original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com 

exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação. 

 

8.0 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

 

8.1 - A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos: 

 
8.1.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS, apresentada no Envelope nº 01 será apresentada em uma via, na língua 

portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em 

todas as folhas, numerada, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e assinada 

pelo representante legal da licitante na última página e rubricada nas demais, ou pelo seu procurador, sendo 

necessária, nesta última hipótese, a apresentação da procuração que contemple expressamente 

este poder devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificações técnicas e condições 

estabelecidas no respectivo Termo de Referência - Anexo I. 

 

8.1.2 - Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da proposta, ou 
de quaisquer documentos uma vez entregues os envelopes à Comissão de Licitação.  
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8.1.3 - A cotação de preços deverá corresponder aos praticados pela empresa para o pagamento a 

prazo a partir da realização da licitação, englobando todas  as despesas para prestação dos 

serviços.   
 

8.1.4 - O preço proposto abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a 
exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos 
com transporte), bem como os  descontos porventura concedidos e quaisquer outras 
despesas extras e necessárias não especificadas neste edital mas julgadas essenciais ao 
cumprimento do objeto desta licitação, bem como por indenizações de qualquer  natureza, na 
forma da Lei.  
 

8.1.5 - Comprovação de capital mínimo registrado e integralizado ou patrimônio líquido mínimo 

no valor equivalente a 10% do valor apresentado na proposta da licitante, através de Certidão de 

breve relatório expedida pela Junta Comercial ou instrumento de alteração contratual 

devidamente registrado no órgão competente e reconhecido firma.   
   

8.2 - Além das planilhas constantes do Anexo I deste Edital, deverá acompanhar a proposta, sob 
pena de desclassificação, A planilha de formação de preços, onde obrigatoriamente deverão ser 
descritos e calculados sem omissões, todos os custos relativos à formação do preço ofertado pelo 
licitante, de acordo ao que foi formulada na proposta comercial.  
 

8.3 - Cotação de todos os itens que compõem o objeto da presente licitação, ou do(s) lote(s), sob 

pena de desclassificação integral da proposta. 

 

8.4 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão 

deste pregão eletrônico; 
 
8.3 - A empresa proponente será responsável por todas as informações  prestadas na sua 

proposta, sujeitando-se às penalidades legais caso estas informações venham a induzir a 

Comissão em erro de julgamento.  

 

8.4 - O licitante estrangeiro, bem como, o submetido à condição de Cooperativa, deverá incluir 

em sua proposta, apenas para efeito de julgamento e classificação desta, todos os tributos a que 

está sujeito o licitante nacional, ainda que a sua condição não lhe imponha a obrigação de pagar 

tal tributo.  

 

8.5 -. Em sendo vencedora qualquer licitante inserta num dos casos acima epigrafados (licitante 
internacional ou cooperativa), o valor da proposta, para efeito de firmação do contrato, será o 

ofertado pela licitante excluindo-se os custos tributários que foram embutidos apenas para fins de 

classificação e que efetivamente a lei a abstém de arcá-los em face de sua condição.   
 

8.6 - A Proposta deve distinguir, também, o prazo de validade desta, que deve ser de no mínimo 
60 (sessenta) dias, além do nome e endereço da licitante, número de telefone, e-mail, nome e 

qualificação do responsável pela assinatura do contrato.  
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8.7 - Na formulação da proposta, ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo 

(número) e se tiver o expresso por extenso, será levado em conta este último e caso ocorrendo 

divergência entre o unitário e o total será considerado o total. 
 

8.8 - Especificação detalhada do objeto da presente licitação, em rigorosa conformidade com as 

especificações do Edital – Anexo I, não se admitindo propostas alternativas. 

 

8.9 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem propostas 

com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços 

dos insumos e salários de mercado acrescidos dos respectivos encargos. 

 

8.10 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste 

Edital ou que consignarem valor unitário ou global superior aos praticados no mercado ou com 

preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos 

são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

execução do objeto do contrato, art.48 da lei 8.666/93.  

 

8.11 - A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados. 

 

8.12 – As propostas de Preços devem ser apresentadas e acompanhadas da Declaração de 

Conhecimento e Aceitação das Condições do Edital. Modelo Anexo IV. 

 

8.13 - Declaração do licitante de que está desimpedida de licitar e/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; 

 

8.14 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, deverão apresentar uma 

declaração, conforme modelo Anexo VII. 

 

9.0 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

9.1 - No envelope nr. 02 “HABILITAÇÃO” deverão ser apresentados os documentos a seguir 

discriminados, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, conforme determina o art. 32 da Lei 

8.666/93, encadernados e com suas folhas numeradas seqüencialmente, identificando-se cada 

item da habilitação de modo a facilitar sua análise, relativos a:  
 

9.2 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

 

9.2.1 - Cédula de identidade do(s) responsável(is) legal(s) da empresa;  
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9.2.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual e suas alterações se for o caso, tudo 
devidamente arquivado na Junta Comercial do estado de origem, no caso de empresa individual, 
em cujo teor se comprove o seu ramo de atividade e a sua compatibilidade com o objeto licitado;  
 

9.2.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, se for o caso, tudo 

devidamente arquivado na Junta Comercial do estado de origem, em se  tratando de sociedade 

comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado, de documentos de eleição de seus 

atuais administradores, em cujo teor se comprove o seu ramo de atividade e a sua 

compatibilidade com o objeto licitado;  

 

9.2.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de provas (ATA) 
de eleição da atual diretoria;  
 

9.2.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente.  
 

9.3 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

              

9.3.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); e no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal. 

 

9.3.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida 

Ativa da União - DAU por elas administrados, inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas "a" a "d" do parágrafo único do artigo 11 da Lei n. 8.212/1991. 

 

9.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão 

emitida pela Fazenda do Estado, onde for sediada a empresa; 

 

9.3.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante certidão emitida pela 

Fazenda do Município onde está sediada a empresa. 

 

9.3.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante 

a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS. 

 

9.3.6 - Certidão de regularidade de débito emitida pela Prefeitura Municipal de Ibitiara – BA. 

 

9.3.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal 
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Superior do Trabalho. 

 

9.3.8 – Certidão de Improbidade Administrativa Quitação Pessoa Jurídica. 

 

9.3.9 - Declaração de que a Proponente não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, Lei n. 9.854/99 e no Decreto n. 4.358/2002, 

podendo utilizar-se do modelo constante no Anexo V do Edital. 

 

10 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

              

10.4.1 - Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, que comprovem ter o licitante executado satisfatoriamente o objeto desta licitação; 

 

10.4.2 - O documento solicitado deverá vir acompanhado do contrato que gerou o atestado bem 

como publicação do diário oficial no caso de público; 

 
10.4.3 - Registro e comprovação de regularidade da empresa licitante e dos seus responsáveis 
técnicos, Administrador de Empresas no Conselho Regional de Administração (CRA); 

 

10.4.4 - A prova de que a empresa possui no quadro permanente profissional de nível superior 

será feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social 
ou, no caso de prestador de serviço, pela cópia contrato de prestação de serviço com 

reconhecimento de ambas as firmas do contratado e contratante e, no caso de empregado, 
mediante a cópia da carteira de trabalho; 

 

10.4.5 - Relação da equipe técnica especializada, essencial à realização dos serviços, 

devidamente acompanhada dos respectivos currículos profissionais e autorização expressa de sua 

inclusão na equipe, de profissionais com atribuições para exercer a função administrador de 

empresa, sendo pelo menos 01 (um) profissional, com certidão de registro no conselho de classe 

em que figure, com visto no Conselho Regional CRA-BA, respectivamente, caso seja(m) de 

outro(s) estado(s); 

 

10.4.6 - A empresa proponente deverá apresentar declaração se obrigando a manter durante toda 

a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

10.4.7 - Alvará de Licença e Funcionamento. 

 
10.5 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
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10.5.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata. E insolvência expedida pelo Distribuidor 

da sede do Proponente, válida somente se, expedida dentro de 30 dias antes da abertura das 

Propostas, caso não tenha validade expressa; 

 
10.5.2 - Balanço Patrimonial, devidamente acompanhado das demonstrações contábeis do último 
exercício financeiro (inclusive o índice de solvência geral) já exigíveis, e apresentados na forma 
da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. São considerados aceitos 
na forma da lei, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis que sejam apresentados 
com assinatura do contador responsável, devidamente inscrito no Conselho Regional de 
Contabilidade, e pelo empresário. O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser 
apresentados, inclusive, com os Termos de Abertura e Encerramento, registrado na junta 
comercial, certidão eletrônica de regularidade com a finalidade de “BALANÇO 
PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL” ou “EDITAIS DE 
LICITAÇÕES”. Emitida por contador; 
 
10.5.3 Declaração emitida pelo contador e pelo representante da empresa atestando a 
comprovação do índice de solvência geral 

 

10.5.4 - No caso de Sociedade Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em Diário 

Oficial; 

 

10.5.5 - Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário, 

onde foram transcritos o balanço patrimonial e a demonstração do último exercício social, com os 

respectivos termos de abertura e encerramento, devendo estar registrado na Junta Comercial 

competente e assinado por contador, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade, cuja prova se fará com a juntada do Certificado de Registro Profissional; 

 

10.5.6- A comprovação da boa situação financeira da licitante será feita utilizando o seguinte 
índice, que deverá vir calculado em documento anexo ao Balanço Patrimonial, aplicando-se a 
fórmula abaixo: 

/ 
 Solvência Geral (SG)  

Onde:   
SG = Ativo Total >1 

 Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 

 
10.5.7 - Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário, 
onde foram transcritos o balanço patrimonial e a demonstração do último exercício social, com os 
respectivos termos comprovação de patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) da 
proposta do licitante, à data de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua 
atualização através de índices oficiais. 
 

10.5.8 - Em se tratando de Empresas de Pequeno Porte (EPP), a qualificação econômico –
financeira será feita mediante a apresentação do Balanço de Resultado Econômico 
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(Demonstração do Resultado do Exercício  – DRE) referente ao exercício anterior, autenticado 
na junta comercial da sede da licitante.  
 
10.5.9 - As empresas com menos de 01 (um) ano de exercício social de existência, devem 
cumprir a exigência contida no tem 16.5.2, mediante a apresentação do Balanço de Abertura, 
registrado na junta comercial, certidão eletrônica de regularidade com a finalidade de 
“BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL” ou “EDITAIS DE 
LICITAÇÕES”. Emitida por contador.   

 

10.5.10 - Prova de possuir até a data de apresentação das propostas, capital social ou patrimônio 

líquido mínimo nos valores de no mínimo 10% do valor estimado para esta licitação, ou do valor 

do montante vencido pela empresa, comprovados mediante Certidão da Junta Comercial, 

referente ao arquivamento da correspondente alteração do estatuto ou contrato social, ou através 

de cópia autenticada do estatuto ou contrato social e/ou alterações posteriores, devidamente 

arquivadas na Junta Comercial, ou ainda certidão equivalente expedida pelo Registro Civil das 

pessoas jurídicas. 
 

11 - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO  

 

11.1 - No horário e local indicado na cláusula VI deste edital, será aberta a sessão pública de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 

certame.  

 
11.2 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao credenciamento e ao recebimento dos invólucros.  

 

11.3 - Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a 

Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação previstas 

neste edital, Anexo III e após esta fase os envelopes 01 - Proposta de Preços e o Envelope 02 - 

Habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas. 

 

11.4 - Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes 01 e 02, com a 

respectiva documentação, não cabe desistência da proposta. 

 

11.4 - A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será 

realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes 

e pelo pregoeiro. 

 

11.5 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será 

procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento, 

desclassificando-se as incompatíveis. 
 

11.6 - O Pregoeiro, no julgamento das propostas e habilitação, poderá sanar propostas e/ou dos 

documentos, mediante registro em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
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fins de classificação e habilitação.  
 

11.7 - Classificação das propostas escritas de menor preço global e daquelas apresentadas com 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço global.  
 

11.8 - Serão selecionadas as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam 
os preços ofertados, quando não verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas 
condições definidas no item anterior.  
 

11.9 - Colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes 

legais das licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais.  
 

11.10 - Caso não realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado para a licitação.  

 

11.11 - Início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de modo 

sucessivo, em valores distintos e decrescentes.  

 

11.12 - Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará 
individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a 
partir da licitante detentora da  proposta de maior preço e as demais, em ordem decrescente 
de preços ofertados.  
 

11.13 - A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar 
da fase de lances verbais.  
 

11.14 - Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
 

11.15 - A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 

ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de 

ordenação das propostas.  

 

11.16 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos invólucros "Proposta" e 

"Documentação" em um único momento, em face do exame da proposta/documentação com os 

requisitos do Edital, ou ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas 

que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação 

dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.  

 

11.17 - Os invólucros não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e 

pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua 
guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.  
 

11.18 - Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, 
pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e facultativamente pelos representantes legais das licitantes 
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presentes à sessão deste Pregão  Presencial.  
 

11.19 - Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os invólucros "Documentação" não 
caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a Proposta, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.  
 

11.20 - Serão consideradas as ofertas até a segunda casa decimal após a vírgula, desconsideradas 

as que não se enquadrarem nesta limitação.  

 

11.21 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para ser obtido melhor preço nas 
situações previstas nos incisos X e XV, do art. 4º da Lei nº 10.520, de 2002.    

              

11.22 - No julgamento da licitação, atendidas as exigências deste Pregão Presencial, considerar-
se-á vencedora a licitante que apresentar o menor preço  global.  
 

11.22 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.  
 
11.23 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de 

menor preço o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela 

primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a 

respeito.  

 

11.24 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades constantes neste Edital.  
 

11.25 - Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e as empresas de 

pequeno porte, nos termos art. 44 da Lei Complementar nº. 123, de 2006.  

 

11.25.1 - Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superior à proposta melhor classificada.  

 

11.26 - Para efeito do disposto no subitem 11.25, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma:  
 

11.26.1 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada 
para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, no prazo máximo de 04 (quatro) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão, situação em que será o objeto adjudicado em seu favor.  
 

11.26.2 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e pelas 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.25.1 deste 
Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
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apresentar melhor oferta.  
 

11.26.3 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao Edital.  
 

11.27 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 11.26 deste Edital, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
 

11.28 - A condição prevista no subitem 16.26 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou por empresa de pequeno porte.  
 

11.29 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pleno às exigências editalícias das 
condições habilitatórias da licitante que a tiver formulado.  
 

11.29.1 - Caso a vencedora seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em havendo 

alguma restrição na comprovação da  regularidade fiscal de participante, a mesma não será 

inabilitada de imediato, nos termos do que preconiza a Lei Complementar nº. 123/06, a esta será 

concedida o prazo de dois dias úteis para regularização das pendências verificadas, sendo que, a 

ausência da regularização no prazo ora assinalado implicará na decadência do seu direito de ser 

contratada, devendo ser analisada à habilitação da segunda colocada.  

 

11.30 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a Licitante 
Vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro.  
     

11.30.1 - Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender as exigências habilitatórias, 
o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta e da sua respectiva habilitação, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a 
ela adjudicado o objeto licitado, para o qual apresentou proposta, após o transcurso da 
competente fase recursal.  
 
11.31 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, e voluntariamente pelos Licitantes presentes.  
 

12 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

              

12.1 - Serão desclassificadas as propostas:  

12.1.1 - Que não atenderem a todas as exigências contidas neste ato convocatório, sejam omissas, 
vagas ou que apresentem irregularidades capazes de dificultar o julgamento;  
 

12.1.2 - Que apresentarem vantagens baseadas nas ofertas de outras licitantes, de valor zero ou 
manifestamente inexeqüíveis, nos termos do art. 48, inciso II e seus parágrafos, da Lei nº 8.666, 
de 1993;  
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12.1.3 - Que não estiverem assinadas pelos titulares das Licitantes, ou pelos seus representantes;  
 

12.1.4 - Que forem apresentadas por grupos de firmas, de consórcios ou cooperativas, estas 

últimas lançando mão do privilegio fiscal a que tem direito;  
 

12.1.5 - Forem apresentados por licitante suspensa pelo Município licitante ou declarada inidônea 

para licitar com quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou 

Municipal, bem como de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 

dos Municípios;  

 

12.1.6 - Que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 
 

12.1.7 - Que apresentarem preços excessivos, assim considerados os que estiverem acima do 

valor estimado para a licitação, constante do orçamento que integra o Processo Administrativo;  
 

12.2 - A inexequibilidade ou excessividade dos preços serão objeto de análise após a fase de 
lances e negociação, como critério de aceitabilidade das propostas finais.  
 

12.3 - No caso de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro convocará as Licitantes 
para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem  novas propostas, escoimadas das 
causas de sua desclassificação.  
 
 

13 - DA PROPOSTA VENCEDORA / PROPOSTA FINAL / PROPOSTA 

REFORMULADA 

 

13.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública ou negociação com o pregoeiro, a licitante 

detentora da melhor oferta deverá formular, de imediato, a respectiva Proposta de Preços, 

contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado, recomposta em função do valor 

vencedor e negociações, devendo ser enviada após solicitação do pregoeiro, sob pena de decair 

do direito do licitante de ser declarado vencedor, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

13.2. A proposta deve ser reformulada contendo as informações e dados da empresa, 

devidamente assinada por seu representante legal, conforme especificações do Anexo I, e com 

observância as seguintes disposições: 

 

13.3 A critério do Pregoeiro, poderá ser exigida composição de custos para aceitação da proposta 

realinhada, após a fase de lances. 

 

a) A planilha de formação de preços, onde obrigatoriamente deverão ser descritos e calculados 

sem omissões, todos os custos relativos a formação do preço ofertado pelo licitante, conforme 

planilha a ser disponibilizada pelo pregoeiro após a disputa. 

b) As taxas deverão obedecer os valores de mercado. 
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c) A Planilha de composição de custos é parte integrante da Proposta de Preços, sendo critério de 

aceitabilidade para a proposta de preços, se exigida pelo pregoeiro. Desse modo, o licitante 

deverá cotar os custos constantes do modelo, de acordo com o que esteja descrito no referido item 

da Planilha. A omissão do cálculo de qualquer dos itens, ou a incorreção nos valores ou nos 

cálculos apresentados serão consideradas obtenção de vantagem indevida pelo proponente, logo a 

proposta estará desclassificada. 

 

d) Os tributos e os encargos sociais deverão ser cotados de acordo com a natureza tributária do 

licitante. 

 

13.4. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos/serviços/materiais que não 

correspondam às especificações contidas na planilha do ANEXOI deste Edital serão 

desconsideradas. 

 

13.5. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 

 

a) Preços unitários e totais, expressos em moeda corrente nacional em algarismos e por extenso, 

já inclusos todos os tributos, fretes, seguros e quaisquer outras despesas inerentes ao objeto 

licitado.  

 

I – Caso a proposta apresente mais de dois algarismos (centavos) serão considerados, tão 

somente, os dois primeiros. 

 

II - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão esses últimos e, 

entre preços unitários e totais, os primeiros.  

 

b) Inclusão de todas as despesas que influam no valor final, tais como: despesas com custo, 

fretes, seguros, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais (ICMS e outros), e 

para-fiscais, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza 

e todos os ônus diretos; 

 

c) Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

 

d) Qualificação completa do representante da empresa que assinará o futuro contrato. 

 

e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão 

deste pregão eletrônico; 

 

f) Cotação de todos os itens que compõem o objeto da presente licitação, ou do(s) lote(s), sob 

pena de desclassificação integral da proposta. 

 

g) Declaração do licitante de que está desimpedida de licitar e/ou contratar com a Administração 

direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, 
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inclusive, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder 

público e as fundações por ele instituídas ou mantidas; 

 

h) Declaração formal de que a empresa encontra-se habilitada para participar do certame.  

 

13.6. Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não 

comprometam o interesse público e da Administração, e que sua correção não acarrete majoração 

no preço ofertado. 

 

14 - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

 

14.1 - 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, conseqüentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao 

licitante vencedor pelo pregoeiro. 

 

14.2 - 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 contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro 

dia útil subseqüente ao do término do prazo do recorrente. 

 
14.3 - A falta de manifestação imediata e motivada das Licitantes importará a decadência do 

direito de recurso, e será adjudicado pelo Pregoeiro o objeto à Licitante Vencedora.  

 

14.4 - O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou 

entidade promotora da licitação serão realizados pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias 

úteis.  

 
14.5 - Os recursos e impugnações interpostos contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito 

suspensivo.  

 

14.6 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 
14.7 - Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da Licitante que pretender 

reconsideração total ou parcial das decisões do Pregoeiro deverão ser apresentados por escrito, 

exclusivamente, e anexados ao recurso  próprio.  
 

14.8 - Será franqueada às Licitantes, sempre que esta for solicitada, vistas dos  autos do 
processo no Setor de Licitação, situado no endereço do preâmbulo, nos dias úteis no horário de 
expediente oficial.  
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14.9 - A autoridade superior do órgão promotor do Pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis 

para decidir sobre o recurso. 

 

15 - ADJUDICAÇÃO:   

 

15.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte 

da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao PREGOEIRO 

adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.   

 

15.2 - Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) 
mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à 
proponente vencedora.   
 

16 - HOMOLOGAÇÃO:   

              

16.1 - Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.   

 

16.1.1 - A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da 

proponente adjudicatária para assinar o contrato, respeitada a validade de sua proposta. 

 

16.2 - A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à 

contratação. 

 

17 - DA ASSINATURA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO 

 

17.1 - A Adjudicatária será convocada a assinar o Contrato no prazo de até 03 (três) dias uteis, 

sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 

n.º10.520/02 e n.º8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo 

justo e aceito pela Administração, devendo comparecer ao Setor de Licitações, na Prefeitura 

Municipal de Ibitiara situada na Rua João Pessoa, nº 08, Bairro Centro, CEP 46700-000, na 

cidade de Ibitiara. 

 

17.2 - 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.  

 
17.3 - A recusa injustificada de assinar o contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por 

parte da proponente adjudicatária, sujeitando-a às sanções previstas neste Edital 

 

17.4 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo estipulado no subitem 18.1, não 

assinar a Contrato é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na 
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ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, 

procedendo à contratação. 

 

17.4 - 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. 

 

17.5 - A prestadora dos serviços obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante 

solicitação, por escrito, nas mesmas condições deste Contrato, nos termos do art. 65 da Lei 

Federal n.º 8.666/93.  

 

17.6 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

17.7 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 

contratantes. 

 

17.8 - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 

contrato, as atualizações, compensações ou apenações penalidades 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. 

 

17.9 - A Contratada deverá emitir Nota Fiscal/Fatura, mensalmente, para a Prefeitura Municipal 

de Ibitiara - BA que fornece o objeto licitado, descriminando os serviços, quantitativo utilizado 

e o respectivo custo ao órgão, para efeitos de prestação de contas. 

 

a) - Se por ocasião da formalização do contrato as certidões de regularidade de débito da 

Adjudicatária perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 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 01 (um) dia útil, comprovar a sua situação de regularidade, 

tratada no Item VI, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade 

em vigência sob pena de a contratação não se realizar. 

 

17.10 - O contrato terá inicio aos a sua assinatura e término em 31 de dezembro de 2017. 

 

17.11 – O Contrato poderá ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei Federal n.º8.666/93. 
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 aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, 

os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha 

sido previsto no ato convocatório; 

 

I - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração 

prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei Federal n.º 

9.648, de 1998) 

 

18 - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E 

REVISÃO 

 

18.1 – Os preços poderão ser revistos desde que comprovado o desequilíbrio econômico-

financeiro inicial, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em 

caso de força maior, caso fortuito do príncipe, configurando àlea econômica extraordinária e 

extracontratual . 

 

18.2 – O reajuste contratual será devido anualmente, sendo que o índice de correção a ser 

adotado dera o IGPM. 

 
19 - DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO:  

              

19.1 - Ocorrendo interesse por parte da Administração Municipal, sem que caiba aos 

participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:  

 
19.1.1 - revogada por razões de interesse público ou anulada por ilegalidade esta licitação, 

ou; 

             

 19.1.2 - adiada a abertura desta licitação, ou; 

 

 19.1.3 - alterado este instrumento convocatório, com fixação de novo prazo.  

 
19.2 - No caso de revogação ou anulação após a celebração do contrato e a expedição da ordem 

de serviço competente o município se compromete a indenizar a Contratada pelos fornecimentos 

executados até a data em que for declarada a decisão de nulidade ou revogação.  

 
19.3. Em qualquer dos casos que implique em desfazimento do processo licitatório será 
assegurado o contraditório e ampla defesa.  

 

20 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

20.1 - Os pagamentos devidos à Contratada, correspondentes a prestação dos serviços, serão 

efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art57ii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art57ii.
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dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução 

contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.  

 

20.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento será considerada data da 

apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 

contratada. 

 

20.3 - O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 

imperfeições porventura apresentados após a liberação. 

 

20.4 - O pagamento inclui todas as despesas diretas e indiretas necessárias à completa execução 

do serviço, tais como, salários, obrigações sociais, fiscais e tributárias, transporte e demais 

encargos decorrentes da execução do contrato.  

 

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

21.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos, 

classificados conforme abaixo: 

 

Órgão/Unid.: 02.01.000 – Secretaria de Governo e Administração. 

Elemento de despesa: 2002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito. 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.01.000 – Secretaria de Governo e Administração. 

Proj. Ativ.: 2.003 – Manutenção da Secretaria de Administração. 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.01.000 – Secretaria de Governo e Administração. 

Proj. Ativ.: 2.006 – Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo. 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Órgão/Unid.: 02.01.000 – Secretaria de Governo e Administração. 

Proj. Ativ.: 2.008 – Manutenção da Rede de Abastecimento de Água. 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.01.000 – Secretaria de Governo e Administração. 

Proj. Ativ.: 2.009 – Manutenção da Rede de Iluminação Pública. 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.01.000 – Secretaria de Governo e Administração. 

Proj. Ativ.: 2.010 – Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes. 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
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Órgão/Unid.: 02.04.000 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

Proj. Ativ.: 2.016 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.04.000 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

Proj. Ativ.: 2.018 – Manutenção do Fundeb 40% 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.04.000 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

Proj. Ativ.: 2.019 – Manutenção de Creches Municipais 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.05.000 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

Proj. Ativ.: 2.023 – Manutenção da Secretaria de Agricultura 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.06.000 – Secretaria Municipal de Ação Social. 

Proj. Ativ.: 2.024 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.03.000 – Fundo Municipal de Saúde. 

Proj. Ativ.: 2.033 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 
Órgão/Unid.: 02.03.000 – Fundo Municipal de Saúde. 

Proj. Ativ: 2043 – Coronavírus (COVID 19). 

Elemento Desp.: 31.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.06.000 – Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Proj. Ativ.: 2.025 – Desenvolvimento das Açores do Indicie de Gestão Descentralizada do Programa 

Bolsa Família - IGD 

Elemento Desp.: 31.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

  

Órgão/Unid.: 02.06.000 – Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Proj. Ativ.: 2.027 – Desenvolvimento das Ações do CRAS. 

Elemento Desp.: 31.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

22 - FORMA DE EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS /FATURAS 

 

22.1 - As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias e em 

nome da Prefeitura Municipal de Ibitiara- BA. 
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23 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

23.1 – A prestação dos serviços, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 

Federais n. º 10.520/02 e n. º 8.666/93, e nas demais disposições constantes do Contrato Anexo 

V deste Edital. 

 

23.2 - Competirá ao Secretário Municipal o Sr. Rogerio Santos da Silva 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. 

 

23.3 - O recebimento será efetuado através de requisição ou autorização dos setores 

responsáveis ou pela autoridade superior que realizará verificação da conformidade do objeto 

com as especificações do edital e das amostras apresentadas anteriormente.  

 

23.4 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à 

responsabilidade na execução do Contrato por parte da empresa. 

 

24 – DAS PENALIDADES 

 

24.1 - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 

gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 

prática do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuízo das sanções administrativas 

previstas na Lei Federal n° 9.784/99: 

 

24.1.1 - Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 

e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao 

Município. 

 

24.1.2 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n.º8.666/93 

e n.º 10.520/02, sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla 

defesa em processo administrativo.  

 

24.1.3 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 

sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 

infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

 

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 

inclusive na recusa do adjudicatário em firmar o contrato; 

 

24.1.3.1 - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
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24.1.3.2 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 

do contratado faltoso. 

 

24.1.3.3 - Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 

responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

 

24.1.3.4 - Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 

diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

 

24.1.3.5 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas. 

 

24.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 

impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 

disposições legais citadas.  

 

24.1.5 - Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar  

e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a  

punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.  

 

25 - RESCISÃO 

 

25.1 - A rescisão poderá ser:  

 

25.1.2 - Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejando a sua rescisão 

imediata, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento, sendo os 

motivos àqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei Federal n.º8.666/93, e suas 

posteriores alterações, sem prejuízo de outras sanções previstas nesta mesma lei; 

 

25.1.3 - Determinada por ato unilateral e escrita do Município nos casos enumerados deste 

edital, acarretando as conseqüências previstas em lei, sem prejuízo das sanções cabíveis retro 

mencionadas. 

 

25.1.4 - Judicial, nos termos da Legislação; 

 

25.1.5 - Amigável, por acordo entre as partes e desde que haja conveniência para o Município 

de Ibitiara- BA; 

 

25.2 - Poderá ainda o Município de Ibitiara - BA, a seu critério exclusivo e a qualquer tempo 

rescindir o contrato mediante prévio aviso à empresa contratada, com antecedência mínima de 
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30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuízos a que a contratada não tenha 

dado causa e aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão. 

 

25.3 - Da rescisão do CONTRATO pelo não cumprimento de CLÁUSULAS contratuais, 

especificações, projetos ou prazos caberão recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da intimação do ato. 

 

25.4 - Nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei Federal n.º8.666/93 

ou da legislação específica, não cabe a empresa contratada direito a qualquer indenização. 

 

26 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

26.1 - 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.  

26.2 - 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.  

 

26.3 - O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo ao 

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. 

 

26.4 - 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. 

 

26.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da 

Comarca da Cidade de Seabra, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

26.6 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 

serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

 

26.7 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata. 

 

26.8 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

 

26.9 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial Eletrônico do Município. 



 

                   ESTADO DA BAHIA 
          PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA 

                                           CNPJ: 13.781.828/0001-76 
 

 

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  

Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76 

 

26.10 - O Contrato desta Licitação será em sua totalidade publicada no Diário Oficial Eletrônico 

do Município.  

 

26.11 - Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação. 

 

26.12 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no 

Diário Oficial eletrônico do Município. 

 

26.13 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na Divisão de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na 

Rua Joao Pessoa, nº 08, Bairro Centro, CEP 46700-000, na cidade de Ibitiara - BA. 

 

26.14 - 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, até o horário de expediente. 

 

26.15 - 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. 

 

26.16 - Acolhida a petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização 

do certame. 

 

26.17 – Integram o presente Edital: 

Anexo I – Termo de referência; 

Anexo II – Modelo Proposta de Preços; 

Anexo III– Modelo de Procuração – Credencial; 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento ao Atendimento às Exigências de 

Habilitação;  

Anexo V– Modelo de Declaração do Menor; 

Anexo VI – Minuta de Contrato;  

Anexo VII – Modelo Declaração de enquadramento como Micro ou empresa de Pequeno Porte;  

Anexo VIII – Modelo Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo. 

 

 

Ibitiara - Bahia, 28 de Abril de 2021 

 

 

 

Wilson dos Santos Souza 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I  

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2021 

 

TERMO DE REFERÊNCIA/PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 

(Artigo 14 da Lei 8.666/93) 

 

1.0 - INTRODUÇÃO:  

 

1.1 - O presente termo de referência objetiva a instrução de Edital de licitação destinado à 
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção, conservação 
manutenção de prédios públicos, condução e manutenção de veículos/maquinas, serviços 
elétricos, hidráulicos e outros na sede e distritos deste município, a fim de atender as 
necessidades das secretarias e órgãos deste município, conforme as especificações constantes 
neste Edital e seus Anexos.   
 

2.0 - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:  

 

2.1 - A atual estrutura deste Município necessita de presença contínua de uma equipe composta 

por diferentes profissionais com o intuito de auxiliar as diversas secretarias, criando condições 

para uma boa execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em todas as áreas, 

permitindo a funcionalidade e segurança de suas instalações físicas, bem como o atendimento das 

variadas demandas de serviço na prefeitura e secretarias.  

 

2.2 - A contratação de empresa especializada para a execução destes serviços tem previsão legal e 

se justifica pelo fato deste Município não possuir, em seu quadro de pessoal, os serviços descritos 

no presente Termo de Referência e por não compreenderem atividades ligadas diretamente à 

atividade-fim deste município, ou estão com o quadro existente destes profissionais preenchidos, 

porem insuficientes para atendimento eminente das necessidades.  

 

2.3 - Trata-se de serviço comum de natureza continuada, havendo necessidade de duração 

prolongada do contrato, posto que sua interrupção poderá causar transtornos, comprometendo as 

condições de trabalho nas diversas unidades desta Prefeitura. 

 

 

3.0 - DO OBJETO:  

 

3.1 - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção, 

conservação manutenção de prédios públicos, condução e manutenção de veículos/maquinas, 
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serviços elétricos, hidráulicos e outros na sede e distritos deste município, a fim de atender as 

necessidades das secretarias e órgãos deste município, de acordo com as exigências  estabelecidas  

neste Termo de Referência.  

 

3.2 A presente licitação destina-se à contratação de serviços executados sob o regime de 

empreitada para execução de tarefas certas e determinadas, com cronograma, prazos, 

quantidades, ferramentas, equipamentos e pessoal previamente aprovados pelo Município de 

acordo com as necessidades da Prefeitura, observados os preços unitários constantes na proposta 

vencedora.   

 

4. DADOS QUANTITATIVOS FÍSICOS ESTIMADOS  

 

4.1 - As quantidades são estimadas em razão de possível necessidade do Município, podendo não 

ser contratadas/solicitadas em sua totalidade, conforme constantes da planilha abaixo: 

 

PLANILHA QUANTITAVOS 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO QTDE UNID VALOR 

UNIT   

VALOR 

TOTAL  

01 SERVIÇO DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO – Atribuições: 

executar serviços gerais de limpeza e 

conservação nas dependências predial e 

áreas adjacentes, prédios públicos em 

geral, realizar limpeza, organização e 

manutenção dos ambientes da Prefeitura, 

das secretarias municipais e demais órgão 

do Município, recolher lixo e separar para 

a reciclagem, desenvolver atividades 

especificas objetivando manter a limpeza 

e o embelezamento das áreas destinadas 

para este fim, executar demais atividades 

inerentes ao setor por determinação  

superior imediato, 

61.952 Hora   

02 SERVIÇO DE  MERENDEIRA - 

Atribuições: Controlar a entrada e saída 

dos alimentos com registro diário na 

ficha de controle; observar os aspectos dos 

alimentos antes e depois de sua 

preparação, quanto ao cheiro, cor e sabor; 

abrir apenas as embalagens para o 

consumo do dia; guardar bem fechadas as 

que não forem utilizadas totalmente; 

14.080 Hora   
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verificar o cardápio do dia; providenciar 

com antecedência a merenda, segundo as 

técnicas de preparo para que esteja pronta 

no horário estabelecido e na temperatura 

adequada; lavar os utensílios de 

distribuição antes e depois de usá-los; 

Quando necessário, colocar os gêneros 

alimentícios de molho na véspera de seu 

uso; controlar o consumo de gás, material 

de limpeza, entre outros; cuidar da 

conservação do fogão, bem como 

controle das panelas, pratos, canecas, 

tigela e todos os outros utensílios de 

cozinha; A merendeira é responsável por: 

manter a mais rigorosa higiene nas 

dependências de armazenamento,

 cantina, preparo e distribuição da 

merenda; manter um bom relacionamento 

com o (a) diretor (a), professores, alunos e 

demais funcionários, tratar com 

delicadeza as crianças, apresentar-se 

sempre limpa, com touca e avental, com 

as unhas limpas e aparadas. Seja um 

exemplo! Não se esquecendo de 

principalmente da higiene das mãos. Toda 

vez que fizer uma atividade diferente ou 

fora da cozinha, lave as mãos antes de 

retornar e manipular os alimentos; nunca 

mexer nos alimentos com feridas ou 

cortes; tampar as panelas e nunca deixe 

os alimentos expostos a moscas e 

mosquitos; a cozinha deve estar limpa 

antes e após a preparação dos alimentos. 

Usar a criatividade, procurando tornar a 

merenda saborosa e nutritiva; fazer 

exames  de saúde regularmente; 

manter-se sempre informada participando 

de capacitações em sua área profissional; 

participar no planejamento das compras. 

03 SERVIÇO DE PORTARIA, 

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA – 

Atribuições desempenhar atividades de 

segurança e portaria, controlando entrada 

e saída de pessoas, atuar em especial nas 

23.936 Hora   
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Unidades Escolares e Prédios Públicos:     

auxiliando também em outras atividades 

de apoio no que se refere a manutenção 

das Unidades, desempenhar outras 

atividades afins ao cargo. 

04 SERVIÇO DE ELETRICIDADE - 

auxilia o eletricista na instalação e na 

manutenção de equipamentos e fiação 

elétrica, auxilia na execução de reparos e 

substituições de equipamentos elétricos, 

auxilia na manutenção de máquinas 

elétricas, e executa outras tarefas afins. 

2.816 Hora   

05 SERVIÇO DE AUXILIAR DE 

CONSTRUÇÃO CÍVIL (AJUDANTE) 

– Atribuições efetuar a carga, descarga e 

transporte de materiais, servindo-se das 

próprias mãos ou utilizando carrinho de 

mão e/ou ferramentas manuais, 

possibilitando a utilização ou remoção 

daqueles materiais.· Escavar valas e 

fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, 

extraindo terras, rebocos, massas, 

permitindo a execução de fundações, o 

assentamento de canalizações ou 

tubulações para água ou rede elétrica, ou 

a execução de obras similares.· Misturar 

cimento, areia, água, brita e outros 

materiais, através de processos manuais 

ou mecânicos, obtendo concreto ou 

argamassa.· Preparar e transportar 

materiais, ferramentas, aparelhos ou 

qualquer peça, limpando-as e arrumando-

as de acordo com instruções.· Auxiliar o 

oficial ou encarregado, em conjunto ou 

sozinho para levar a bom termo a 

execução de suas tarefas.· Zelar pela 

conservação dos locais onde estão sendo 

realizados os serviços.· Executar outras 

tarefas de mesma natureza e nível de 

complexidade associadas ao ambiente 

organizacional. 

9.856 Hora   

06 SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE 

CONSTRUÇÃO CÍVIL (PEDREIRO) 

– Atribuições assentamento de tacos,

4.224 Hora   
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 azulejos, pisos de cerâmica e 

outros emassamento e regularização de 

paredes e esquadrias, execução de 

serviços de revestimento, 

impermeabilização, executar trabalhos de 

alvenaria, concreto e outros materiais de 

construção civil, guiando-se por 

desenhos, esquemas e especificações, e 

utilizando processos e instrumentos 

pertinentes ao ofício, para construir, 

reformar, ou reparar prédios e obras 

similares e outros, zelo pelo material 

recebido, cuidando pela inspeção da 

qualidade e quantidade, execução de 

trabalhos de pavimentação e 

revestimento, execução de outras tarefas 

correlatas. 

07 SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE 

CONSTRUÇÃO CÍVIL (PINTOR) – 

Atribuições Execução dos serviços e ou 

reparos de pintura em fachadas ou 

ambientes internos, lixamento, pequenos 

e ou grandes áreas de reparo, executar 

outras tarefas correlatas, conforme 

necessidade ou a critério de seu superior. 

Pinturas em geral com aplicadas de várias 

formas e com vários tipos de tintas 

(esmalte, acrílica, PVA, látex, Resina ou 

Verniz, Massa Acrílica ou PVA Tintas 

Epóxi, Tinta antiferrugem, Aplicação de 

Texturas, Grafiattos, etc.). Normalmente 

são aplicados de 2 a 3 de mãos de tinta 

para cobertura e acabamento da 

superfície. Inclusive reparos em 

alvenaria, tratamento de superfícies para 

pinturas, limpeza de calhas e lajes. 

4.224 Hora   

08 SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE 

CONSTRUÇÃO CÍVIL 

(CARPINTEIRO) – Atribuições: 

serviços de construção civil, guiando-se 

por desenhos, esquemas e especificações, 

e utilizando processos e instrumentos 

pertinentes ao ofício, para construir, 

reformar, ou reparar prédios e obras 

1.408 Hora   
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similares e outros, zelo pelo material 

recebido, cuidando pela inspeção da 

qualidade e quantidade, execução de 

trabalhos de pavimentação e 

revestimento, execução de outras tarefas 

correlatas 

09 SERVIÇO DE CONDUÇÃO       DE       

VEÍCULOS AUTOMOTORES 

CLASSE C-D  

Atribuições: dirigir automóveis, ônibus, 

caminhonetes, caminhões e outros 

veículos de transporte de passageiros e 

cargas, verificar diariamente as

 condições de funcionamento do 

veículo, antes de sua utilização, pneus, 

água do radiador, bateria, nível do óleo, 

sinaleiros, freios, embreagem, faróis, 

Abastecimento de combustível, etc, 

manter o veículo limpo, interna e 

externamente e em condições de uso, 

levando-o a manutenção sempre que 

necessário, conduzir os servidores da 

Prefeitura em lugar e hora determinados, 

conforme itinerário estabelecido ou 

instruções específicas, executar outras 

tarefas afins. 

39.424 Hora   

10 SERVIÇO DE CONDUÇÃO       DE       

VEÍCULOS AUTOMOTORES 

CLASSE A B –  

Atribuições: dirigir automóveis/veículos 

de passeio e sedan, veículos de transporte 

de passageiros, verificar diariamente as 

condições de funcionamento do veículo, 

antes de sua utilização, pneus, água do 

radiador, bateria, nível do óleo, sinaleiros, 

freios, embreagem, faróis, Abastecimento 

de combustível, etc, manter o veículo 

limpo, interna e externamente e em 

condições de uso, levando-o a 

manutenção sempre que necessário, 

conduzir os servidores da Prefeitura em 

lugar e hora determinados, conforme 

itinerário estabelecido ou instruções 

específicas, executar outras tarefas afins. 

30.976 Hora   



 

                   ESTADO DA BAHIA 
          PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA 

                                           CNPJ: 13.781.828/0001-76 
 

 

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  

Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76 

 

11 SERVIÇOS         DE OPERADOR         

DE MÁQUINAS       PESADAS – 

Atribuições: execução de serviços com 

máquinas leves e pesadas, direção de 

veículos de cargas, execução de serviços 

de abertura de valas, nivelamento, 

abertura de estradas, aterros e outros, 

providencias quanto aos reparos que se 

fizeram necessário, limpeza lubrificação 

e outros cuidados exigidos para o bom 

funcionamento, dos equipamentos, 

executar outras atividades afins. 

4.224 Hora   

12 SERVIÇO ADMINISTRATIVO - 

Atribuições: elaborar programas, dar 

pareceres e realizar pesquisas sobre um ou 

mais aspectos dos diversos setores da 

administração, participar ou desenvolver 

estudos, levantamentos, planejamentos e 

implantação de serviços e rotinas de 

trabalho, coordenar levantamento de 

dados e auxiliar na elaboração 

orçamentária, executar outras tarefas 

afins. 

47.872 Hora   

13 SERVIÇO DE MONITORA PARA 

ALUNOS - Atribuições: Fiscalizar o 

cumprimento dos horários de entrada, 

saída, recreio e de outras atividades dos 

alunos da rede municipal de ensino; 

Fiscalizar a entrada e a saída dos alunos, 

verificando se há autorização para a 

retirada da criança ou se a mesma pode 

sair da unidade escolar desacompanhada; 

Fiscalizar a entrada e a saída das pessoas 

nas dependências da unidade escolar 

prestando informações e efetuando 

encaminhamentos, examinando 

autorizações, para garantir a segurança do 

local; Praticar os atos necessários para 

impedir a invasão da unidade escolar, 

inclusive solicitando ajuda policial, 

quando necessário; Zelar pela segurança 

de materiais e equipamentos postos sob 

sua responsabilidade; Comunicar 

imediatamente à autoridade superior 

4.224 Hora   
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quaisquer irregularidades encontradas; 

Contatar, quando necessário, órgãos 

públicos, comunicando a emergência 

solicitando socorro; Auxiliar na 

distribuição de merenda, orientando os 

alunos quanto ao habita correto de 

comportar-se durante as refeições; 

Executar outras atribuições afins. 

Executar outras tarefas correlatas 

determinadas pelo superior imediato. 

14 SERVIÇO DE OPERADOR DE 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

DE AGUA - Atribuições: ligar e desligar 

nos horários determinados os 

equipamentos de bombeio elétricos e 

mecânicos dos sistemas de abastecimento 

de agua dos distritos e comunidades 

rurais de responsabilidade do município 

de Ibitiara - BA, limpar a área em torno 

dos  os equipamentos, desempenhar 

outras tarefas que, por suas 

características, se incluam na sua esfera 

de competência , tratar com urbanidade 

as pessoas. 

47.872 Hora   

15 SERVIÇO DE ATENDIMENTO, 

RECEPÇÃO E TELEFONISTA – 

Atribuições: Atender diariamente todas 

as pessoas que procurarem as 

dependências da Prefeitura, Secretarias e 

demais Órgãos Municipal, 

encaminhando-as aos setores 

correspondentes; realizar registro de 

controle de público e de visitantes, 

controlando o fluxo de pessoas 

encaminhadas aos setores; receber e 

entregar à chefia imediata toda 

correspondência endereçada à seção na 

qual estiver lotado. Controlar a entrada e 

saída de visitantes e equipamentos. A 

recepcionista deve ser responsável pela 

guarda e controle das chaves. Elaborar 

relatórios ou outro instrumento para 

registro de suas atividades. Controlar e 

sugerir compras de materiais pertinentes 

4.224 Hora   
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à sua área de atuação. Processar a 

correspondência recebida (pacotes, 

telegramas, faxes e mensagens), 

organizá-los e distribuir para o 

destinatário. A recepcionista deve manter 

atualizado os livros de registros de 

correspondência e registro de fax. 

Receber e interagir com o público 

externo à instituição, área de trabalho ou 

unidade administrativa, de forma 

agradável, solícita e colaborativa para 

prestação de informações e no 

encaminhamento ao local desejado. A 

telefonista deverá prestar atendimento 

telefônico, dando informações ou 

buscando. Nos serviços de recepcionistas 

inclui efetuar registro e manter controle 

de todas as visitas efetuadas, registrando 

nome, horários e assunto. Manter-se 

atualizada sobre a organização, 

departamentos, pessoas e eventos de sua 

área. Zelar pela guarda, conservação, 

manutenção e limpeza dos equipamentos, 

instrumentos e materiais utilizados, bem 

como do local de trabalho. A telefonista 

deve executar outras tarefas correlatas, 

conforme necessidade ou a critério de seu 

superior atender e transferir para os 

setores as ligações telefônicas recebidas; 

efetuar ligações telefônicas, serviços de 

transmissão de fax e de reprodução de 

documentos (xérox), observando as 

instruções de sua chefia imediata; 

desempenhar outras tarefas que, por suas 

características, se incluam na sua esfera 

de competência. 

 

 
4.2 - Além das planilhas constantes deste Anexo I, deverá acompanhar a proposta, sob pena de 
desclassificação, A planilha de formação de preços, onde obrigatoriamente deverão ser descritos 
e calculados sem omissões, todos os custos relativos à formação do preço ofertado pelo licitante, 
de acordo ao que foi formulada na proposta comercial.  
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4.3 A homologação do objeto licitado em favor da vencedora fica condicionada à prova de 

disponibilidade dos recursos humanos necessários à prestação dos serviços descritos no Termo de 

Referência.  

 

4.3.1. Para efeito do disposto acima, até 72 (setenta e duas) horas após a declaração da vencedora, 

deverá ela apresentar relação completa dos serventes que disponibilizará para execução do 

contrato, indicando nome, idade, endereço residencial e documento que comprove a respectiva 

contratação.  

 

4.3.2. Em não sendo cumprido o disposto nos itens acima, será a segunda colocada chamada para 

fazê-lo e assim sucessivamente. 

 

4.3.3. A execução dos serviços licitados será coordenada pelo órgão responsável pela gestão do 

contrato, inclusive no que tange ao planejamento e distribuição dos serventes de limpeza nos 

múltiplos espaços em que a prestação dos serviços será necessária.  

 

4.3.4. Será de responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de EPI – Equipamento de 

Proteção Individual aos serventes de limpeza exigidos para o cumprimento do objeto licitado, 

sempre visando a prevenção contra riscos suscetíveis de ameaçar a segurança do trabalho. 

 

4.4 Todos os serviços devem ser executados em consonância com as prescrições, Normas 

Técnicas da ABNT, Decretos Municipais e Legislações específicas aos serviços. 

 

4.5 É de responsabilidade da CONTRATADA a adoção de todas as medidas preliminares e 

preparatórias para a execução dos serviços objeto desta licitação, inclusive as relativas à obtenção 

de alvarás, licenças, preparação da área, proteção de terceiros, entre outros. 

4.6 Todos os locais onde forem executados os serviços devem ser entregues totalmente livres, 

limpos e desimpedidos. 

 

4.7 Todos os serviços de conservação de áreas, para efeito de medição, somente serão 

considerados concluídos, quando da área entregue completamente limpa, sem resíduos 

decorrentes dos respectivos trabalhos. 

 

4.8 A obtenção de autorização junto aos órgãos competentes para todos os serviços decorrentes 

deste procedimento é de responsabilidade da CONTRATADA; 

 

4.9 Os trabalhos deverão ser acompanhados permanentemente por um encarregado responsável 

da CONTRATADA, devendo ser executados de forma segura e sinalizada, pois algumas 

localidades são abertas ao público ou são áreas administrativas, com um grande fluxo de pessoas, 

podendo a fiscalização, a qualquer momento, paralisar os serviços, caso haja alguma 

inobservância ou riscos quanto às condições de segurança dos frequentadores do local. Alertamos 

que estas áreas não poderão ser fechadas para a execução dos serviços. Todos os serviços deverão 

ser executados de forma a garantir a segurança, com a utilização de telas de proteção quando 

necessário, sendo de responsabilidade da CONTRATADA, todo e qualquer dano que venha a 
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causar às pessoas que estiverem trabalhando ou transitando nas imediações, bem como às 

construções locais e veículos, sem ônus para o Município. 

  

4.10 A medição dos serviços será efetuada com base na quantidade dos serviços executados no 

mês. 

 

4.11 A CONTRATADA terá integral responsabilidade no levantamento e disponibilização de 

todos os recursos (pessoal, material, equipamentos, acessórios, utensílios e ferramentas) 

necessários e suficientes para garantir a boa execução dos serviços e para prosseguir até a sua 

conclusão, dentro da melhor técnica e sem interrupção. 

 

4.12 Durante a execução dos serviços poderá a fiscalização do MUNICÍPIO exigir a remoção e 

substituição de qualquer equipamento, ferramenta ou trabalhador que não atenda os requisitos de 

produção e qualidade, sendo considerado, por qualquer motivo, insatisfatório. 

 

4.13 Para o pagamento dos serviços, serão obedecidos as especificações do Termo de Referência 

e as disposições do Termo de Contrato. 

 

4.14 Todos os preços unitários devem incluir os custos relativos a materiais, mão de obra, 

veículos e equipamentos, ferramentas, aparelhos e instrumentos, materiais de consumo, 

segurança e outros custos diretos e indiretos, de modo que nenhuma outra remuneração será 

devida pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a 

prestação dos serviços 

 

4.15 Antes do início de qualquer atividade, a empresa deverá contatar a Fiscalização para definir 

a programação e as condições de execução, levantamento da área e tipo de atividade a serem 

executadas. 

 

5. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. A fiscalização do cumprimento do contrato caberá a PREFEITURA que indicará os 

responsáveis por cada serviço. 

 

5.2. Verificada a ocorrência de irregularidade na execução dos serviços, a Fiscalização 

providenciará para que a Autoridade competente aplique a penalidade cabível. 

 

5.3. A CONTRATADA deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à 

higiene pública, informando à fiscalização sobre casos de infração das posturas municipais.  

 

5.4. As "Ordens de Serviços" e todas as rotinas deverão ser feitas por ofício. 

 

5.5. A CONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da Fiscalização, livre acesso a todas as 

suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas às 
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máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando for solicitado, todos os dados e 

elementos referentes ao serviço. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga, nos termos da legislação vigente, a: 

 

a) Executar os serviços de conformidade com a programação estabelecida pela 

CONTRATANTE, orientando seus empregados a executarem suas tarefas com presteza, 

rapidez e eficiência; 

 

b) Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e restrita 

fiscalização e orientação, prestando todos os esclarecimentos solicitados pelo gestor do 

contrato e atendendo às reclamações formuladas; 

 

c) Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de 

justificativa, qualquer dos seus profissionais alocados para execução contratual, cuja 

atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou 

insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público; 

 

d) Realizar os serviços por meio de pessoal habilitado, uniformizado, (o uso do uniforme 

será obrigatório) devidamente credenciados, portando crachá de identificação 

(obrigatório) e em completas condições de higiene e segurança; 

 

e) Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, responsabilizando-se 

pelos salários dos seus empregados alocados nas dependências da CONTRATANTE, por 

quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas quando em serviço, por tudo quanto as 

leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e demais exigências legais para o 

exercício da atividade deste Termo de Referência; 

 

f) Assumir eventuais danos causados por mau uso de equipamentos e de bens de 

propriedade da CONTRATANTE. 

 

g) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, bem como ao responsável pelo setor em 

que estiver sendo prestado o serviço, qualquer anormalidade verificada, inclusive de 

ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 

 

6.1 Os prepostos da Contratada com relação à conduta deverão: 

 

a) Manter tratamento cordial com os seus pares, servidores, estagiários, prestadores de serviço, 

visitantes e demais pessoas, tratando-os com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção, 

orientando àqueles sob sua responsabilidade para que tenham essa mesma conduta. 

b) Exercer com zelo, dedicação, assiduidade e pontualidade, as atividades que lhes são cometidas. 
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c) Preservar, durante o expediente e nas dependências da Prefeitura, o distanciamento necessário 

à boa execução do serviço, de modo a evitar relacionamentos pessoais que desabonem a imagem 

da Administração. 

 

d) Desempenhar outras atividades pertinentes ao cargo que ocupam, sempre que necessário, e 

desde que de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações– CBO, do Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE. 

 

e) Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste Termo de Referência, 

durante o período em que estiver prestando os serviços; 

 

f) Desempenhar, com assiduidade e pontualidade, zelo e dedicação, as atividades que lhes são 

conferidas; 

 

g) Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, levando sempre ao 

conhecimento do gestor/fiscal do contrato, toda e qualquer irregularidade em razão do cargo; 

 

h) Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares; 

 

i) Atender prontamente as chamadas de serviço, interrompendo qualquer atividade que 

porventura esteja sendo realizada, com exceções admitidas a critério do gestor/fiscal do contrato; 

 

j) Desempenhar as atribuições pertinentes ao cargo e tarefas da mesma natureza e grau de 

complexidade, atinentes à função; 

 

l) Casos omissos serão resolvidos pela Administração da CONTRATANTE, por intermédio do 

gestor/fiscal do contrato; 

 

m) Cumprir todas as normas e determinações legais emanadas do gestor/fiscal do contrato, por 

meio do Encarregado-Geral da empresa contratada. 

 

n) A empresa licitante deverá fornecer o EPIs – Equipamentos de Proteção Individual. 

 

 

Ibitiara - Bahia, 28 de Abril de 2021. 

 

 

 

Rogerio Santos da Silva 

Secretário Municipal de Administração e Governo 

 

 

 

 



 

                   ESTADO DA BAHIA 
          PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA 

                                           CNPJ: 13.781.828/0001-76 
 

 

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  

Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76 

 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - BA 

 

Modalidade de Licitação 

Pregão Presencial 

Número 

____/____ 

 

Objeto: 

Contratação de serviços especializados, sob o regime de empreitada, dos serviços de 

conservação, manutenção de prédios públicos, serviços gerais, pequenos reparos, preparação de 

alimentos, condução e manutenção de veículos, serviços elétricos e hidráulico e serviço de 

monitoramento patrimonial, para o adequado funcionamento dos órgãos públicos do município 

de Ibitiara-BA. 

 

Dados da Empresa: 

Nome Fantasia: 

Razão Social: CNPJ: 

Endereço: 

Cidade/Estado:                                                  Telefone:                                       e-mail: 

 

Planilha Orçamentaria 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO QTDE UNID VALOR 

UNIT /  

VALOR 

TOTAL 

00 Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 00 Xxx 000,00 000,00 

 

Total Global 000,00 

 

Prezados Senhores, 

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos executar, sob 

nossa inteira responsabilidade, o objeto deste Pregão Presencial, em conformidade com o Termo 

Descrito e especificações do Edital, pelo total de R$ 00.000,000 (valor global por extenso). 
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Validade da Proposta 

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da 

proposta. 

 

 

Prazo de execução 

O serviço terá início imediatamente após a assinatura do contrato. 

 

A EMPRESA .................................................. DECLARA QUE: Estão inclusas no valor cotado 

todas as despesas com mão-de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, 

trabalhistas, previdenciários, ainda, os gastos com transporte, alimentação e hospedagens e 

quaisquer outros gastos incidentes para a prestação dos serviços. Que NÃO POSSUI como sócio, 

gerente e diretores, servidores do Município de IBITIARA/BA, e ainda cônjuge, companheiro ou 

parente até terceiro grau. Que o prazo de prestação de serviços será de acordo com os termos 

estabelecidos no ANEXO I, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da 

ORDEM DE SERVIÇOS ou documento similar, na Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro 

– IBITIARA/BA.  

 
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 2000.  

 

 

 

 

(assinatura) 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 

Representante Legal 

 

 

Obs. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, 

simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que 

ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO 

CERTAME 

 

 
Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

Número 
---------- 

 

 

 

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, sendo este fiel representante da empresa 

licitante e com vínculos na empresa o qual, conferindo-lhe poderes para:  

 

(apresentar proposta de preços, formularem 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).  

 

 

Local ,_____de __________________ de _____ 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 RAZÃO SOCIAL 

 CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO  

(Artigo 4, Inc. VII da Lei Federal nº 10.520/02) 

 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

Número 
---------- 

 

 

 

Ao Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA   

 

Endereço: Rua João Pessoa, n.º 08, Centro, CEP 46700-000 - Ibitiuara/BA.   

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº_____ /_____ Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-
assinados, declaramos junto ao Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA, que 
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados 
na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº 02 – Documentos 
de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho  de 2002, para participação no Pregão Presencial de nº ________/______, que realizar-se-á 
no dia ____/_____/____, às ______________. Declaramos ainda, estar ciente que a falta de 
atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do edital, ensejará aplicação de 
penalidades previstas nos termos deste  edital e seus anexos aos Declarantes.   

 

Localidade, ___ de _________de _______   

              

___ ( assinatura )__  

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes  devidamente 

comprovados para tal investidura.   

 

             

              

*Esta declaração deverá ser entregue separadamente junto ao credenciamento fora dos envelopes. 
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ANEXO V  

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

 

 
Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

Número 
---------- 

 

 

A _______________________, inscrita ao CNPJ nº __________________________, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) ______________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº__________________ e do CPF nº _________________________, DECLARA, 

sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e, para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalva: emprega menor, 

a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz e que não possui em seu quadro de pessoal 

servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou 

tomada de decisão (inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93).  

 

Local, _____de __________________ de _____ 

 

_____________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL 

 CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº _________ / ____. 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

PÚBLICOS, CONDUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS, 

SERVIÇOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS NA SEDE E 

DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IBITIARA - BA, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBITIARA/BA E A 

EMPRESA__________________. 

 

 

O MUNICIPIO DE IBITIARA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede 

na Rua João Pessoa, nº 08, Centro – Ibitiara – BA, CEP 46.700.000, CNPJ.: 13.781.828/0001-76, 

neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Sr. Wilson dos Santos Souza, brasileiro, 

casado, portador da cédula de identidade n° 08.095.158-90 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 

883.540.405-34, residente e domiciliado na Rua Antônio Rodrigues Barbosa, nº 280, Centro 

Ibitiara-BA – CEP 46.700-000, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a 

empresa XxxxxXxxxxXxxxx, inscrita no CNPJ sob n° 00.000.000/0000-00, com sede na 

XxxXxxxxXxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP: 00.000-000, representada pelo(s) 

Sr(a) XxxxxXxxxxXxxxx, portador da Documento de Identidade nº 0000000, XXX/XX e 

inscrito(a) no CPF sob o nº 000.000.000-00, residente domiciliado na xxxxxxxxxx, n° xxx, 

Bairro xxxxxxx, Cep.: xxxxxx, na cidade de xxxxxxxx, estado da xxxxxx, que a este subscrevem, 

a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam nesta ato, o presente contrato, 

conforme autorização constante no Termo de Homologação Pregão Presencial nº 000/2000, na 

forma e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação 

dos serviços de manutenção, conservação manutenção de prédios públicos, condução e 

manutenção de veículos/maquinas, serviços elétricos, hidráulicos e outros na sede e distritos do 

município de Ibitiara - BA, a fim de atender as necessidades das secretarias e órgãos do município 

de Ibitiara-BA, conforme Edital do Pregão Presencial Nº. 000/2000 e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 - O regime de execução é por empreitada de Menor Preço Global, com pagamento mensal, 

em obediência ao Edital do Pregão Presencial N° 000/2000 e seus Anexos, que a este integra, 
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independentemente de transcrição, e à Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações 

introduzidas pela Lei Federal N° 8.883/94. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

  

3.1 – O prazo para execução dos serviços será de 00 de xxxxx a 31 de dezembro de 2021, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, até 

o limite de sessenta meses e o limite do valor para a espécie da licitação; 

3.2 – A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, salvo 

se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subseqüente, dada continuidade dos serviços; 

3.3 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o 

Contrato; 

 

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 

000.000,00 (xxxx xxxx xxxx xxxx), resultante das quantidades constantes da Planilha 

Orçamentária e da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial nº 0000/2000, 

amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal apresentada. 

§ 1º - Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos, sobretaxas, 

seguros, encargos sociais e trabalhistas para a execução do serviço solicitado. 

§ 2º - O valor total mencionado nesta cláusula dividir-se-á em 60% (sessenta por cento) para 

mão de obra e 40% (quarenta por cento) para insumos. 

4.2 - O pagamento equivale a execução do serviço especificado no processo licitatório, de acordo 

com Anexo I do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão Presencial nº. /-----/-----

-----. 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO QTDE UNID VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL  

00 Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 00 Xxx 000,00 000,00 

 

Total Global 000,00 

 

4.3 - O pagamento se fará mensalmente, no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da 

nota fiscal e dos comprovantes de regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS), com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas, bem como, Certidão negativa de Débitos Estaduais e Municipais, sem os quais o 

pagamento ficará retido; 
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4.4 - As notas fiscais/ faturas serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as discriminações 

necessárias, devendo ser atestadas pelo órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à seção 

financeira. 

4.5 - Os preços poderão ser revistos desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro 

inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porem de 

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em 

caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 

4.6 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de 

comprovada repercussão nos contratos, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, 

conforme o caso. 

 

CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

5.1 - As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base no Edital do Pregão 

Presencial Nº. 000/2000 correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas no 

Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber: 

 

Órgão/Unid.: 02.01.000 – Secretaria de Governo e Administração. 

Elemento de despesa: 2002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito. 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.01.000 – Secretaria de Governo e Administração. 

Proj. Ativ.: 2.003 – Manutenção da Secretaria de Administração. 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.01.000 – Secretaria de Governo e Administração. 

Proj. Ativ.: 2.006 – Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo. 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.01.000 – Secretaria de Governo e Administração. 

Proj. Ativ.: 2.008 – Manutenção da Rede de Abastecimento de Água. 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.01.000 – Secretaria de Governo e Administração. 

Proj. Ativ.: 2.009 – Manutenção da Rede de Iluminação Pública. 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.01.000 – Secretaria de Governo e Administração. 

Proj. Ativ.: 2.010 – Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes. 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
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Órgão/Unid.: 02.04.000 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

Proj. Ativ.: 2.016 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.04.000 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

Proj. Ativ.: 2.018 – Manutenção do Fundeb 40% 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.04.000 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

Proj. Ativ.: 2.019 – Manutenção de Creches Municipais 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.05.000 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

Proj. Ativ.: 2.023 – Manutenção da Secretaria de Agricultura 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.06.000 – Secretaria Municipal de Ação Social. 

Proj. Ativ.: 2.024 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.03.000 – Fundo Municipal de Saúde. 

Proj. Ativ.: 2.033 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 

Elemento Desp.: 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 
Órgão/Unid.: 02.03.000 – Fundo Municipal de Saúde. 

Proj. Ativ: 2043 – Coronavírus (COVID 19). 

Elemento Desp.: 31.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Órgão/Unid.: 02.06.000 – Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Proj. Ativ.: 2.025 – Desenvolvimento das Açores do Indicie de Gestão Descentralizada do Programa 

Bolsa Família - IGD 

Elemento Desp.: 31.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

  

Órgão/Unid.: 02.06.000 – Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Proj. Ativ.: 2.027 – Desenvolvimento das Ações do CRAS. 

Elemento Desp.: 31.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES  

6.1 - DA CONTRATADA: 

6.1.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 

conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 



 

                   ESTADO DA BAHIA 
          PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA 

                                           CNPJ: 13.781.828/0001-76 
 

 

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  

Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76 

 

6.1.2 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

6.1.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, 

no total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução 

do contrato. 

6.1.4 - Facilitar a fiscalização na execução do serviço em que a CONTRATANTE, julgar 

necessário; 

6.1.5 - Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura venha 

a sofrer em seu contrato social; 

6.1.6 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigida na Licitação; 

6.1.7 - 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 prepostos e/ou 

empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou 

acompanhamento feito pela CONTRATANTE por meio de seus prepostos.   

6.1.9 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no 

Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

6.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste 

Contrato. 

 

6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do 

presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

6.2.2 - A fiscalização do cumprimento das cláusulas deste instrumento contratual e especificações 

do processo licitatório que rege esta contratação serão por prepostos da CONTRATANTE. 

6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial da execução, caso não sejam 

atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras 

sanções que possam se aplicar a CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE 

7.1 - Os pagamentos serão efetuados após a execução, parcial ou total do serviço contratado, não 

havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo, fica estipulada multa de 30% 

(trinta por cento) em desfavor da CONTRATADA, se porventura violar qualquer clausula deste 

contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES E PENALIDADES 

8.1 - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade 

da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do 

ato. 

8.2 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 

sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 

obedecidos os seguintes limites máximos: 

I -  10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 

obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 

hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias 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 ou serviço não realizado; 

III -  0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 

realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

8.3 - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 

o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

8.4 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 

contratado faltoso. 

8.5 - Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 

responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

8.6 - Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 

diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

8.7 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

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: 

9.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou 

prazos; 

9.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade de execução do serviço ora contratado, nos prazos e condições estipulados; 

9.1.3 - O atraso injustificado no início da execução; 

9.1.4 - A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
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9.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da 

CONTRATADA 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 do serviço, anotadas na forma do parágrafo 

primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 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 necessárias, a seu 

exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão do serviço 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; 

9.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a 

CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem 

prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei. 

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. 8666/93 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 da CONTRATADA, será ressarcido a este os 

prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a: 

a) Devolução da garantia; 

b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;  

c) Pagamento do custo de desmobilização; 

9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA DECIMA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

10.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Presencial n. 000/2000 e 

adjudicado á Empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
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11.1 – A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de publicação 

previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS: 

12.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos 

estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 

executado por ela; 

12.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste 

Contrato, quando necessário, por conveniência do fornecedor ou da Administração, respeitados 

os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA; 

12.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e 

a Proposta de Preços da CONTRATADA; 

12.4 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-

rogar este Contrato; 

12.5 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos 

omissos. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO 

 

13.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca da Cidade de Bonial, do 

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 04 (quatro) vias de igual teor e 

único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de xxxxxx. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE IBITIARA 

Wilson dos Santos Souza 

CONTRATANTE 

 

 

 

EMPRESA. 

CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

______________________________________________                               

NOME:                                                                               

CPF/MF:  

 

 

 

______________________________________________ 

NOME:                                                                               

CPF/MF:                                                                                     
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

Número 
---------- 

 

 

Para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial nº _____/_____, 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. 

 

 

 

Local., .....de ................................ de ..... 

 

 

_____________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL 

 CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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ANEXO VIII 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

 

  
Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

Número 
---------- 

 

Eu, ............................................................, representante da empresa 

............................................................., CNPJ: ............................................, interessado em 

participar no Processo Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL nº. _____/_____, da PREFEITURA 

DO MUNICÍPIO DE IBITIARA, DECLARO, sob as penas da Lei, que inexiste impedimento 

legal contra esta empresa que impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

 

Local., .....de ................................ de ..... 

 

 

_____________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL 

 CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 

 


