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Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2021
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de serviços de limpeza pública urbana
do Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Transporte e Serviços Públicos
do Município de Muniz Ferreira, conforme condições e especificações estabelecidas no
Anexo I do Edital, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital.
RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL
(Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ Nº
Endereço:
Cidade:
Estado:
Telefone:
E-mail:
Sócio Administrador/Procurador:
Pessoa para Contato:
RG:
CPF:
Obtivemos, através do endereço eletrônico https://www.munizferreira.ba.gov.br, no Link
Acesso à Informação - Licitações e Contratos – Íntegra, o Edital da Licitação da PREFEITURA
MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021,
correspondente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2021.
Data: ______/_______/_________ Assinatura: ____________________________________________
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, solicito de Vossa
Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitações, e-mail:
munizferreiralicita@gmail.com ou pelo telefax (75) 3663-2113
A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.
................................................, .... de ........................... de 2021.
[Assinado quando a aquisição for presencial]
Carine Barbosa Sampaio
Portaria Nº.001/2021 de 04 de janeiro de 2021
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Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021
DADOS DO EDITAL

I. PROCESSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2021
II. MODALIDADE/NÚMERO DA LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 001/2021
III. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço Global
IV. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
Menor Preço Global
V. ÓRGÃO SOLICITANTE/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL
Secretaria de Transporte e Serviços Públicos
VI. OBJETO
Contratação de empresa para a execução de serviços de limpeza pública urbana do Município, atendendo
as necessidades da Secretaria de Transporte e Serviços Públicos do Município de Muniz Ferreira,
conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital, conforme condições e
especificações estabelecidas no Anexo I do Edital.
VII. REGIME DE EXECUÇÃO
Empreitada por Preço Global
VIII. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA
ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 06/04/2021
HORÁRIO: 08h30min
LOCAL: Prefeitura Municipal, Sala do Setor de Licitações, Praça ACM Junior, nº 168, Centro Muniz Ferreira Bahia – CEP 44.575-000
IX. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do Orçamento do Município de Muniz Ferreira,
consignadas nas Dotações constantes no Edital e na Minuta Contratual.
X. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
12 (doze) meses.
XI. REGÊNCIA LEGAL
Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006 e alterações pertinentes.
LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão
prestados pela Presidente da Comissão de Licitação e sua equipe de apoio, diariamente, até 03 (três) dias úteis
antes da data marcada para o recebimento dos envelopes da licitação, diariamente, das 08h30min às 12h00min
e das 14h00min às 17h00min, no Setor de Licitações raça ACM Junior, nº 168, Centro Muniz Ferreira - Bahia
– CEP 44.575-000 da Prefeitura Municipal, Muniz Ferreira - Bahia, pelo e-mail: munizferreiralicita@gmail.com
ou pelo telfax (075) 3663-2113.
PRESIDENTE DA CPL/ATO DE DESIGNAÇÃO: Carine Barbosa Sampaio - Portaria Nº.001/2021 de 04 de janeiro de
2021
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Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
EDITAL
A Comissão Permanente de Licitação designada Portaria Nº.001/2021 de 04 de janeiro de 2021,
leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e
alterações, realizará licitação na modalidade de Tomada de Preços, do tipo "Menor Preço", sob o
regime de empreitada por preço global, com o objetivo da Contratação de empresa para a
execução de serviços de limpeza pública urbana do Município, atendendo as necessidades
da Secretaria de Transporte e Serviços Públicos do Município de Muniz Ferreira, conforme
condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital, conforme condições e
especificações estabelecidas no Anexo I do Edital.
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO”
“PROPOSTA”
DATA: 06/04/2021
HORÁRIO: 08h30mim
LOCAL: Prefeitura Municipal, Sala do Setor de Licitações, Praça ACM Junior, nº 168, Centro
Muniz Ferreira - Bahia – CEP 44.575-000.

E

1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a esta Tomada de Preços realizar-se-ão no primeiro dia útil de funcionamento
da Prefeitura Municipal que se seguir.
2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Tomada de Preços, com
respeito a:
ĂͿ recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”;
ďͿ devolução dos envelopes “Proposta” às licitantes inabilitadas; e
ĐͿ abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas.
2. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação no
Diário Oficial do Município, disponível no endereço eletrônico www.munizferreira.ba.gov.br, pelo
menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente,
mediante ofício, aos representantes legais das licitantes, principalmente quanto a:
a) habilitação ou inabilitação da licitante;
b) julgamento das propostas;
c) resultado de recurso porventura interposto;
d) resultado de julgamento desta Tomada de Preços.
4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros
assuntos relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em
participar do certame até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo
deste Instrumento convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes
“Documentação” e “Proposta”.
5. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitação serão divulgados mediante publicação na web, no endereço
www.munizferreira.ba.gov.br, cabendo as licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das
informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação.
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Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

I. DESCRIÇÃO DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto a seleção de proposta visando a Contratação de
empresa para a execução de serviços de limpeza pública urbana do Município, atendendo
as necessidades da Secretaria de Transporte e Serviços Públicos do Município de Muniz
Ferreira, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital, conforme
condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital.
1.2. Considera-se como serviços constantes nas Especificações Técnicas – Anexo II, parte
integrante deste Edital.
a) O local dos serviços situa-se: no Município de Muniz Ferreira - Bahia.
II. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar da presente Tomada de Preços, empresas cadastradas nesta Prefeitura
Municipal ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior ao recebimento das propostas, observadas a necessária qualificação, satisfazendo as
condições previstas neste edital devendo apresentar a documentação do item 5, conforme previsto
nos artigos 27 a 31 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e que tenham especificado,
como objetivo social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e
compatível com o objeto desta Tomada de Preços.
2.2. O licitante interessado poderá, se preferir, apresentar o Certificado de Registro
Cadastral, expedido por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou
Estadual, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade do objeto da Licitação.
2.2.1. No caso do Certificado de Registro Cadastral, expedido por qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública Federal ou Estadual será verificada a autenticidade do Certificado
de Registro Cadastral através da Internet.
2.2.2. A ausência de cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas não
impedirá a participação das licitantes que comparecerem a Sessão portando os documentos
exigidos pelo Edital.
2.3. Não poderão participar dessa Tomada de Preços:

a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de
Muniz Ferreira, durante o prazo da sanção aplicada;

b) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;

c) empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estado da Bahia e/ou com o Município
de Muniz Ferreira, durante o prazo da sanção aplicada;

d) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
e) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta Licitação;
f) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
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Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;

h) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
i) Não poderá participar da licitação a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com
servidor ou com agente político da Administração Pública Municipal (TCU - Acórdão 1019/2013Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013).

j) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;
III. DO PROCEDIMENTO
3.1. O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar,
impreterivelmente, os envelopes “Documentação” e “Proposta” até o dia, horário e local já fixados
no preâmbulo.
a) Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como
ouvinte;
b) As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes
somente poderão participar da sessão como ouvintes.
3.2. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” não serão
permitidas quaisquer retificações.
3.3. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão
abertos, na presença das interessadas, pela Comissão Permanente de Licitação, que fará a
conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por todos os
representantes legais das licitantes presentes.
3.3.1. Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão Permanente de Licitação, a seu juízo
exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome
das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os envelopes “Proposta”,
devidamente fechados desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.
3.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
“Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Preços
ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
3.5. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização
de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante:
ĂͿ Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão
Permanente de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata
e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, ou mediante publicação
de aviso no Diário Oficial do Município.
ďͿ As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da
Comissão Permanente de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos
representantes legais das licitantes presentes.
ĐͿ Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos
pela Comissão Permanente de Licitação para a abertura dos envelopes “Proposta”.
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Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
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3.6. Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo as “Propostas”, serão
abertos:
a) Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao
direito de interposição de recurso; ou
b) Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso;
ou
c) Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.
3.7. As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão pública,
da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.
ĂͿ Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no ato
da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; e
ďͿ A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases
subsequentes.
ĐͿ Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”
em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho,
ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação até a data e horário marcados para
prosseguimento dos trabalhos.
3.8. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão.
3.9. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
3.10. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá
desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes
ou só conhecidos após o resultado do julgamento.
3.11. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer
fase desta Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente das propostas.
3.12. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante,
mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a
reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.
a) Entende-se por documento credencial:
I - contrato social, com as suas alterações se houver, cópia do RG dos sócios;
II - procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar
em seu nome em qualquer fase desta licitação;
b) Cada representante poderá representar apenas uma licitante;
c) O documento de representação poderá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação no
início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, ou
quando esta o exigir;
d) A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a licitante, mas
impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu nome.
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3.13. Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão expedida pela
Junta Comercial ou a Declaração de Enquadramento registrada na Junta Comercial do Estado,
nos termos dos Anexos da Instrução Normativa DREI Nº 10, de 05 de dezembro de 2013, expedida
pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração -DREI, exigida somente para
microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu enquadramento
em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na
presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
3.14. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem
assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão,
inviabilizará a participação do (s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos
envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos
ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no
desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de
credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo
envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o
em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de
ampliar a disputa.
3.15. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a
conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do
direito ao recurso.
3.16. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas
empresas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido
o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o
caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão
Permanente de Licitação.
IV - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
4.1. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar
à Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação e propostas de preço,
em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e
frontais, em caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ da licitante, os seguintes
dizeres:
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02
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V - DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAÇÃO)
5.1. A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 01, devidamente acompanhado de
Termo de Abertura e de Encerramento, os documentos relacionados a seguir, bem assim aqueles
relacionados no item V deste Edital.
5.1.1.Relativos à Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
Obs. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da última
Alteração contratual consolidação respectiva e em vigor.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercício; e
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
5.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal/estadual relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
5.1.2.1. Em razão de o objeto do certame se referir à prestação de serviços deverá ser
apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal
do domicílio ou sede da licitante.
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com a Previdência Social, em conformidade
com os termos do Decreto Federal n.º 8.302/2014, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
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termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
5.1.3. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização
da licitação;
c) Comprovação que possui na data da apresentação da proposta de preços Capital Social mínimo
ou valor do patrimônio líquido em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação. A Comprovação deverá ser feita pela apresentação do Balanço Social já apresentado
à Junta Comercial do Estado da Bahia ou pela Certidão Simplificada emitida pela Junta
Comercial do Estado da Bahia.
5.1.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão
equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicílio do licitante.
5.1.3.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, para
satisfação da exigência do item 5.1.3.b do Edital do Tomada Preço em epígrafe, deverão juntar o
respectivo comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração Digital) e o
conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a Junta
Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo (balanço
e demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser confirmado no site da
Receita Federal sobre o número de autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
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c) Balanço Patrimonial; e
d) Requerimento de Autenticação de Livro Digital (documento que confirma a solicitação da
empresa junto a Junta Comercial do Estado que o mesmo seja autenticado).
5.1.3.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
5.1.3.4. No presente caso a boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), e
Endividamento Geral (IEG) máximo igual a 1,0, resultantes da aplicação das fórmulas abaixo,
com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

IEG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

5.1.3.4.1. A empresa que apresentar resultado menor do que 01 (um) nos Índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) e/ou apresentar Endividamento Geral
(IEG) maior do que 1,0, deverá comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% do valor
estimado da contratação, como dado objetivo de qualificação econômico-financeira.
5.1.3.5. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao
balanço.
5.1.3.6. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
5.1.3.7. Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente
desobrigadas da apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse
sentido e apresentar a documentação contábil que lhe for pertinente na forma da lei, devidamente
assinada por contador responsável.
5.1.3.8. A Microempresa deverá apresentar obrigatoriamente Balanço Patrimonial solicitado na
forma prevista neste Edital, não se aceitando declarações emitidas por Contadores em
substituição.
5.1.4. Relativos à Qualificação Técnica:
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5.1.4.1Certidão atualizada de registro ou inscrição da licitante e de seu(s) responsável(is)
técnico(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA para os serviços
propostos, na região sede da empresa.
5.1.4.2 Na Certidão do conselho acima mencionado, deverão figurar como responsáveis técnicos
pela empresa proponente, sob pena de inabilitação, no mínimo um Engenheiro Civil, Ambiental
ou um Engenheiro Sanitarista.
5.1.5

A Comprovação de vínculo deverá ser feita da seguinte forma:

5.1.5.1 Com vínculo empregatício do profissional relacionado na alínea anterior, com a empresa,
através de fotocópia autenticada da Carteira Profissional, ou,
5.1.5.2 Profissional contratado, sendo obrigatória a comprovação através da apresentação do
Contrato firmado entre o Profissional e a empresa CONTRATANTE, com jornada compatível com
o exigido pelos respectivos conselhos, ou
5.1.5.3 Através do contrato social ou ata de eleição, se o profissional for sócio.
5.1.6 Comprovação de qualificação técnica do(s) profissional(is) de nível superior, detentor(es)
de certidão(ões) ou atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente acompanhado das respectivas Certidões de Acervo
Técnico (CAT), emitidas e registradas no CREA, que demonstrem possuir os referidos
profissionais, experiência comprovada na área da Limpeza Pública Urbana, na execução de
serviço de características semelhantes ao objeto desta Licitação;
5.1.6.1 Para efeito de execução de serviços de características semelhantes ao objeto desta
Licitação, são considerados os seguintes serviços:
5.1.6.2 Coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos domiciliares urbanos;
5.1.6.3 Nos atestados e nas Certidões de Acervo Técnico apresentados, deverão constar,
obrigatoriamente, os nomes dos profissionais indicados, as quantidades mensais e/ou totais
executadas, o prazo de execução dos serviços e o local onde os serviços foram e/ou estão sendo
realizados, não sendo aceitos atestados técnicos relativos à supervisão, fiscalização e/ou
subcontratação de serviços.
5.1.7. Registro ou Inscrição de Profissional, indicado no item 5.1.7.2, no Conselho Regional de
Administração (CRA) e comprovação de sua regularidade perante o órgão.
5.1.7.1 Certidão de Registro de Quitação de pessoa jurídica no Conselho Regional de
Administração (CRA)
5.1.7.2 Possuir em seu quadro permanente na data do certame, no mínimo, um profissional de
nível superior com formação em Administração, que seja responsável técnico da empresa,
mediante apresentação de Certificado de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Administração que o vincule a empresa), comprovando, ainda, o seu vínculo de trabalho com a
licitante. A comprovação de vínculo profissional será efetuada por meio da Apresentação da cópia
da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou do contrato social
da licitante em que conste o profissional como sócio, ou ainda do contrato de trabalho, neste caso,
com firma reconhecida da assinatura do CONTRATADO no referido contrato
5.1.8 Declaração formal da disponibilidade de todos os veículos, equipamentos e demais
estruturas necessárias para a execução do objeto, no prazo previsto para a assinatura do
Contrato.
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5.1.9 Para fins deste Edital, apenas será aceita a oferta e disponibilização de veículos coletores
do tipo compactador de lixo, cujo ano de fabricação não seja superior a 5 anos, durante todo
período de execução do contrato, sendo que na data da assinatura do contrato os veículos não
poderão ter idade superior a 02 anos.
5.1.10 É facultado às licitantes realizar visita técnica. Todos interessados declaram que tem
conhecimento da natureza e peculiaridades dos serviços a serem desenvolvidos e que não se
utilizará da ausência da visita como motivo de defesa ou escusa para eventuais avenças junto ao
Município.
e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo:
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital;
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira;
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, durante a
execução dos serviços;
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução
do objeto;
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, e que estão aptos
a participar desta licitação.
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos serviços
objeto deste Edital;
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados,
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente.
f.1.) Se por qualquer motivo a referida declaração não estiver junto à documentação, para fins de
habilitação, poderá o representante da empresa firmar a declaração em Sessão, desde que possua
poderes para tanto.
5.1.5. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho
a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99).
5.1.6. Quanto a documentação deverá atender ainda às seguintes regras:
I - Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos.
II - As declarações relacionadas no item V – Da Habilitação, deverão estar emitidas em papéis
timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expediram.
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III - O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o item
V – Da Habilitação deverá estar credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento,
caso a Comissão Permanente de Licitação exija tal comprovação.
IV - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão ser
entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior
rapidez durante a conferência e exame correspondente. Os documentos complementares deverão
ser colocados no final da pasta, após os documentos exigidos no Edital.
V - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
a) Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
e) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em
nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;
f) Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.º 01,
quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e
g) Não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela própria natureza,
não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade (responsabilidade)
técnica, registros de inscrição, contratos sociais e alterações contratuais, balanços patrimoniais
e outros documentos correlatos e afins.
VI - Os documentos exigidos nesta Tomada de Preços poderão ser apresentados no original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão
Permanente de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial;
a) Serão aceitas somente cópias legíveis;
b) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e,
c) A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessário.
VII - A conferência de cópias com os documentos originais e sua autenticação por membro
da CPL, ocorrerá, preferencialmente, até às 17h00min do último dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes, com o objetivo de não causar tumulto no momento da reunião.
5.1.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, fazer verificações e
diligências diretas para verificar a exatidão de dados, informações ou documentos fornecidos por
uma ou mais licitantes no que se refere ao atendimento das exigências de qualificação técnica ou
requisitar a análise do corpo técnico do Município.
5.1.7.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá realizar diligências para complementar
informações constantes nos Atestados de Capacidade Técnica, visando manter a viabilidade das
propostas mais vantajosas para a Administração, conforme orienta o Tribunal de Contas da União
– Acórdãos 1924/2011, 747/2011, 3.615/2014 e 918/2014, todos do Plenário.
VI - DA VISTORIA
6.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar o projeto básico e todos os
documentos do Edital, sendo facultado a vistoria dos serviços, executando todos os levantamentos







CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N73UMSNLGCZDN0NYYO+TIA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
18 de Março de 2021
16 - Ano IX - Nº 1224

Muniz Ferreira






Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais
não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.
6.2. A visita ao local de execução dos serviços é compreendida como um direito subjetivo da
empresa licitante, e não uma obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem ser
uma faculdade dada pela Administração aos participantes do certame. [Acórdão TCU AC-023405/15-Plenário]
6.3. A vistoria poderá ser realizada até um dia útil anterior à data fixada no preâmbulo deste
Edital para o recebimento dos envelopes das propostas e será efetuada em companhia de servidor
da Secretaria de Transporte e Serviços Públicos.
6.4. A Prefeitura Municipal coloca-se à disposição para agendamento de visitas, o qual
poderá ser previamente solicitado a Secretaria de Transporte e Serviços Públicos por meio
dos telefones (075) 3663-2113, no horário de expediente do órgão, das 08h00min às
12h00min e das 14h00min às 17h00min.
6.5. O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria, deverá apresentar-se à
Secretaria de Transporte e Serviços Públicos, munido de documento que o credencie para
execução do ato.
6.3. A vistoria deverá ser realizada por preposto, autorizado pelo responsável técnico indicado
pela empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo que participe da vistoria.
6.5. A licitante deverá trazer 02 (duas) vias da declaração de vistoria, elaborada de acordo com o
modelo do Anexo VII-E, devendo assiná-las e solicitar a assinatura do servidor da Secretaria de
Transporte e Serviços Públicos, responsável pelo acompanhamento da vistoria na via que lhe será
devolvida.
6.6. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local dos serviços, deverá apresentar
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme
recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
VII - DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02
7.1. A proposta de preço contida no Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos,
devendo ser acompanhada de Termo de Abertura e de Encerramento:
A) O Preço unitário e total por item em algarismos, de acordo com as quantidades
máximas, estimadas ao mês, por categoria de serviço, que se propõe a prestar relacionados
no ANEXO IV, acompanhadas com as respectivas planilhas de composição de custos. Sendo
que o valor global da proposta é a soma dos totais dos itens do ANEXO IV, em algarismos e
por extenso.
B)
- A Proposta de Preço deste Edital deverá ter obrigatoriamente seus itens e quantitativos
idênticos, não sendo permitido à Licitante alterá-los em seu conteúdo e/ou quantitativos, sob
pena de imediata desclassificação, cabendo à Licitante tão somente fornecer os preços
unitários e globais propostos para execução dos serviços.
C)

-

O preço global deverá

ser

expresso

em moeda corrente

nacional,

em
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algarismo e por extenso, e referir-se única e exclusivamente ao somatório dos preços totais
dos serviços constantes da planilha, com data base relativa à data da primeira sessão
destinada para o recebimento e abertura dos envelopes deste certame.
D) - Os preços unitários apresentados, deverão ser demonstrados através da planilha de
composição de preços unitários de cada item de serviço ou atividade, indicando todos os
parâmetros necessários à execução do serviço: equipamentos, mão-de-obra, ferramentas,
uniformes/EPI's, materiais e demais custos diretos e indiretos, BDI e outros envolvidos nos
serviços.
D.1 Na elaboração de suas planilhas de composição de preços unitários, a Licitante deve
considerar os salários, benefícios e encargos sociais que incidem sobre o custo da mão de obra
na data da apresentação de sua proposta.
D.2 Não serão aceitas propostas de preços que desconsiderem os valores bases dos salários
vigentes pelos acordos sindicais ou que apresentem valores em desacordo com a legislação
trabalhista e demais direitos específicos da categoria dos trabalhadores que atuam em serviços
de limpeza urbana.
E)
No preço global proposto devem estar compreendidos todos os custos relativos às
instalações, veículos, máquinas, equipamentos, materiais e ferramentas, sua aquisição,
aluguel, manutenção e depreciação, mão-de-obra direta e indireta, encargos sociais e
trabalhistas, benefícios, seguro, taxas, emolumentos, impostos, tributos e demais despesas
diretas e indiretas - BDI, pertinentes à perfeita realização dos serviços.
F)
- A definição e estabelecimento de parâmetros, consumos, índices e quantitativos
apresentados nas planilhas de composições de preços unitários, são de exclusiva e inteira
responsabilidade do proponente. A Contratante não realizará revisões dos mesmos, caso tenha
ocorrido erro de cálculo ou de avaliação na Proposta de Preços por parte da proponente, o que
implicará na sua desclassificação, ainda que a constatação do erro aconteça após o
encerramento do certame.
F.1 - Para elaboração das Composições de Preços Unitários, além do conteúdo e compatibilidade
com seu Plano de Trabalho (Metodologia), a Licitante deve respeitar as referências do Edital,
especialmente as constantes do Projeto Básico e Especificações Técnicas.
G)
- Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou
vantagem baseada na oferta dos demais Licitantes.
H)

- Não serão aceitas propostas que deixem de cotar quaisquer dos serviços integrantes do
Objeto da Licitação.
7.2 A proposta de preços, ainda que não consigne expressamente, terá prazo de validade de
60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação da proposta, facultado, porém, aos
proponentes estender tal validade por prazo superior.
7.3

Existindo discrepância entre os valores em algarismos e por extenso prevalecerão os últimos;

7.4 Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião do
Contratante, exista um erro grosseiro e óbvio de pontuação decimal no preço unitário. Neste
caso o valor total cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido;
7.5 Existindo discrepância em adição, a mesma será retificada, conservando-se as parcelas
corretas e corrigindo-se a soma;







CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N73UMSNLGCZDN0NYYO+TIA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
18 de Março de 2021
18 - Ano IX - Nº 1224




Muniz Ferreira



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

7.6 Em caso de dúvida, para fins de aceitação do preço unitário, a Comissão de Licitação
poderá solicitar a memória de composição do custo unitário proposto.
7.7 Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido
devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei.
Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão
7.4. Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às
características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos
serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos
seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações
essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação.
7.5. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros
aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total
do item, quando prevalecerá sempre o primeiro;
7.6. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal
presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, podendo
ser desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência;
7.7. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 - “Documentação”;
7.8. Juntamente com a proposta, o licitante deverá apresentar a Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, conforme modelo constante no presente edital.
VIII - DOS PREÇOS
8.1. A licitante deverá indicar os preços unitário, por lote e total por item e subitem, e, ainda, o
global da proposta, conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatório.
8.2. Os quantitativos indicados nas Planilhas constante deste Edital são meramente estimativos,
não acarretando à Prefeitura Municipal qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento,
todavia não deverão ser alterados pelos licitantes, sob pena de desclassificação.
8.3. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal são instrumentos
para elaboração do seu próprio orçamento estimativo. Cada empresa licitante deverá elaborar
suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que
entenderem necessários para a conclusão do serviço, de acordo com a especificação técnica, não
podendo alegar posteriormente que a Prefeitura deixou de considerar quaisquer requisitos.
8.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas
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indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico-BDI, conforme
Modelos constantes dos Anexos deste Edital.
8.6. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva
e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
8.7. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e
também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência.
IX - DOS PRAZOS
9.1. O prazo de execução dos serviços descritos, será de 12 (doze) meses a partir da assinatura
do contrato, nos termos do Art. 57, II, da Lei n.° 8.666/93, com redação instituída pelas Leis n°
8.883/94 e 9.648/98.
X - DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO
10.1. Trata-se de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO”
enquadrada nos artigos 10, inciso II, alínea “a”, 22, inciso II, 23, inciso I, alínea b e 45, § 1º, inciso
I, todos da Lei n.º 8.666/93.
XI - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II
da Lei n.º 8.666/93, as propostas que:
11.1.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
11.1.2 contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;
11.1.3 não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;
11.1.4 contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes;
11.1.5 apresentar preços manifestamente inexequíveis, 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;
11.1.5.1 Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores
das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b)
Valor orçado pela Administração.
11.1.5.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §
3º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade,
podendo ser adotado, dentre outros, os seguintes procedimentos:
a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
b) verificação de Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho;
c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho;

e
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d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
f) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com
a iniciativa privada;
g) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas
de suprimentos, supermercados e fabricantes;
h) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
i) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
j) estudos setoriais;
k) consultas às Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e
l) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que
o proponente disponha para a prestação dos serviços.
12.1. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam o pedido;
12.1.1. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação
de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões
em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, ao valor total do futuro contrato.
12.1.3. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
12.1.4. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
12.2. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas
na condição anterior.
XIII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO DESEMPATE
13.1. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Preços e
seus Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço
global por lote.
13.1.1. Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de
todos os itens da planilha de preços apresentada.
13.1.2. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
13.1.3. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito
de julgamento da proposta.
13.1.4. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.
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13.1.5. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procederse-á a comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
nº 8.538, de 2015.
13.1.6. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta
de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
13.1.7. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
05 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da
comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser
escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.
13.1.8. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.
13.1.9. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que
compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro
poderá reduzir a oferta.
13.1.9.1. É reconhecida a prioridade da contratação da empresa local, até o limite de 10% (dez
por cento) do melhor preço válido, conforme autoriza o art. 48, § 3º da lei Complementar nº
123/06, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014.
13.1.10. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das
propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não
havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.
13.1.11. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
ĂͿproduzidos ou prestados por empresas brasileiras;
ďͿ produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.
13.2. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados.
13.3. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para
efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação das seguintes informações:
a) Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços ofertados.
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13.4. A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários
cotados nas propostas das licitantes.
13.4.1. Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de itens com preços
superiores aos limites determinados pela Prefeitura Municipal Orçamento Estimativo, a licitante
deverá apresentar relatório técnico circunstanciado, justificando a composição e os preços
unitários ofertados.
13.4.2. Caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão Permanente de
Licitação, a licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborado pela Prefeitura,
sob pena de desclassificação da proposta.
13.4.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preços,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas
ofertas das demais licitantes.
13.4.4. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que esta Tomada de Preços não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie expressamente a parcela ou à totalidade da remuneração.
13.1. À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá
o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus Anexos, e a
decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital.
13.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
Quadro de Pessoal da Prefeitura e/ou Consultores ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas
estranhas a ele, para orientar-se na sua decisão.
XIV - DO DIREITO DE PETIÇÃO E DOS RECURSOS
14.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar
recurso aa Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da
licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta Tomada de Preços.
14.1.1. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta
Tomada de Preços com vista franqueada aos interessados.
14.2. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no
prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão
Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou
fazê-lo subir, devidamente informado, ao Prefeito Municipal.
14.3. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender
modificação total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser
apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.
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14.3.1. O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Permanente de Licitação, logo
após ter sido protocolizado no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal.
14.4. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio do Presidente da Comissão de
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.
14.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
XV - DA ADJUDICAÇÃO
15.1. A execução dos serviços correspondentes a cada lote do objeto será adjudicado a cada
empresa que apresentar a menor proposta, depois de atendidas as condições desta Tomada de
Preços.
XVI – DA HOMOLOGAÇÃO
14.1. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado
aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.
14.2. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação
do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao
licitante vencedor.
14.3. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata.
14.4.

O resultado do certame será divulgado através do Diário Oficial do Município.

XVII - DO TERMO DE CONTRATO
17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado
Termo de Contrato, prorrogável na forma dos arts. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93.
17.1.1. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à
Contratação de empresa para a execução de serviços de limpeza pública urbana do
Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Transporte e Serviços Públicos do
Município de Muniz Ferreira, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo
I do Edital, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital.,
conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital, será formalizado e
conterá, necessariamente, as Condições já especificadas neste Ato Convocatório.
17.2. Quaisquer condições apresentadas pela adjudicatária em sua proposta, se pertinentes,
poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.
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XVIII - DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO
18.1. A prefeitura Municipal convocará oficialmente à adjudicatária, durante a validade da sua
proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
18.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Prefeitura Municipal.
18.3. É facultado à Prefeitura Municipal, quando a convocada não assinar o referido documento
no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta Tomada de Preços,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
18.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente
estabelecidas.
18.5. O disposto nesta sub-condição não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64,
§ 2º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas
condições propostas pela contratada, inclusive quanto ao prazo e preço.
XIX - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS
19.1. No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as
especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha
orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre consultada a Fiscalização.
19.2. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Anexo I
a III deste Edital, serão resolvidas pela Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos.
19.3. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a
contratada estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos serviços
constantes das Especificações Técnicas.
19.4. A contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas
especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Prefeitura
Municipal.
19.5. A contratada deverá manter, durante toda a execução do serviço, em local estratégico,
“container” para o recolhimento diário dos entulhos provenientes dos serviços.
XX - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
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20.1. Tratando-se de produtos de procedência estrangeira, a Prefeitura Municipal poderá exigir
da contratada, a apresentação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da entrega
dos equipamentos e materiais, dos documentos relativos à importação.
20.2. A licitante deverá indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do
contrato, o nome e o número do telefone do seu preposto, que estará sujeito à aceitação da
Prefeitura Municipal, para representá-la na execução do contrato.
20.3. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal, Setor de Licitações, Praça ACM Junior nº 168, Centro, Prédio da Prefeitura
Municipal de Muniz Ferreira, Bahia, pelo e-mail: munizferreiralicita@gmail.com ou pelo telfax
(075) 3663-2113, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, para
obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.
XXI - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
21.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 05
(cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação
(Documentação), devendo a Prefeitura Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.
21.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal a
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento
dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o
viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
21.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta
Tomada de Preços até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
21.4. A impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação, logo
após ter sido protocolizada no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal.
XXII - DA TOMADA DE PREÇOS
22.1. A Prefeitura Municipal, com relação a esta Tomada de Preços:
a) Deverá anulá-la, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado; ou
b) Poderá revogá-la, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta; ou
c) Poderá transferir a data de abertura dos envelopes Documentação e Propostas, por sua
conveniência exclusiva.
22.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Preços:
a) A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93;
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b) A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo
citado na alínea anterior; e
c) No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
XXIII – DA DOTAÇÃO
23.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos alocados no
Orçamento Anual vigente, na seguinte dotação orçamentária, sem prejuízo de outras
incorporadas ao contrato decorrente desta Licitação mediante apostilamento:
UNIDADE: 0215000/ 0216000
PROJETO/ATIVIDADE: 2031/ 2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00
FONTE: 00/42
XXIV – DOS ANEXOS
24.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I – PROJETO BÁSICO
ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO V – MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS EDITAL - HABILITAÇÃO
ANEXO VI DECLARAÇÃO INDICANDO RESPONSÁVEL TÉCNICO
ANEXO VII – B: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ITEM 5.1.4. LETRA E
ANEXO VII – C: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO(S) MENORES, NOS
TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998
ANEXO VII – D: DECLARAÇÃO DE VISTORIA
ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO
XV - DO FORO
25.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de
Nazaré.
Comissão Permanente de Licitação, em 16 de março de 2021.
Carine Barbosa Sampaio
Presidente
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO
A

OBJETIVO
Contratação de empresa para a execução de serviços de limpeza pública urbana do Município,
atendendo as necessidades da Secretaria de Transporte e Serviços Públicos do Município de
Muniz Ferreira, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital,
conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital.

B

JUSTIFICATIVA
O presente serviço se justiça face a necessidade de limpeza das ruas (pintura dos meios fios, varrição e
remoção de entulhos), limpeza geral de feiras e mercados, bem como a coleta de resíduos domiciliar,
comercial e da feira livre, poda de arvores e remoção dos resto da poda, limpeza manual de terreno com
vegetação rasteiro incluindo roçagem e coleta, limpeza manual de vegetação em terreno com enxada,
limpeza mecânica do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transportes de
até 1 km, coleta e transportes de resíduos sólidos da construção civil e de podação, atendendo as
necessidades do Município

C

PERIODO DE EXECUÇÃO
12 meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços.

D

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
R$ 1.460.641,20 (hum milhão quatrocentos e sessenta mil seiscentos e quarenta e um reais e vinte
centavos).
EMPREITADA:
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO:

( X ) Preço Global
( X ) Global

(
(

) Preço Unitário
) Por Item

E

LOCAL DE EXECUÇÃO
Sede e distritos do Município de Muniz Ferreira.

F

UNIDADE FISCALIZADORA E RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Secretaria de Transporte e Serviços Públicos

G

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO
Prefeitura Municipal, Sala do Setor de Licitações, Praça ACM Junior, nº 168, Centro Muniz Ferreira Bahia – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira, 15 de março de 2021
Jefferson Almeida Barreto
Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos
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ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM ESPECIFICAÇÃO
1
2
3
4

Coleta de resíduos domiciliar,
comercial e de feira livre
Carga manual e transporte de
resíduos sólidos domiciliares,
caçamba com no mínimo 6m³
Limpeza de ruas (varrição e
remoção de entulhos)
Coleta e transporte de resíduos
sólidos da construção civil e de
podação.

VALOR
ESTIMADO
UNT

VALOR ESTIMADO
TOTAL

UND

QUANT

TON

250

R$

95,00

R$
22.000,00

M³

350

R$

30,00

R$
8.827,00

M²

50.000

R$

1,00

R$
19.500,00

m³

600

R$

15,00

R$
7.200,00

5

Limpeza geral de feiras e mercado

m²

4000

R$

2,00

R$
7.120,00

6

Limpeza manual de terreno com
vegetação
rasteira,
incluindo
roçagem e coleta.

m²

10.000

R$

4,00

R$
32.400,00

7

Pintura de meio fio (caiação)

m²

2.000

R$

3,00

m²

2.450

R$

3,20

Un

60

R$

64,00

M²

5.000

R$

2,00

8
9
10

Limpeza manual de vegetação em
terreno com enxada
Poda de arvores, e remoção dos
restos da poda
Limpeza mecanizada do terreno
c/ retroescavadeira (vegetação
rasteira) inclusive carga e
transporte - de até 1km

R$
5.940,00
R$
6.345,50
R$
3.537,60
R$
8.850,00

TOTAL MENSAL

R$

121.720,10

TOTAL GLOBAL PARA 12 MESES

R$

1.460.641,20

Valor Mensal
Valor Total
Prazo de Validade
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ANEXO III- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
A
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Ref.: Tomada de Preços nº 001/2021
Objeto: Contratação de empresa para a execução de serviços de limpeza pública urbana do
Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Transporte e Serviços Públicos do
Município de Muniz Ferreira, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo
I do Edital, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital.
Abertura dos envelopes: Horário: 09:00 horas
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para
execução dos serviços de que trata o processo licitatório em epígrafe, conforme especificação
constante do Edital e Anexos.
Os prazos por nós indicados são os que se seguem:
a) prazo de validade da proposta:
..... (....................) dias;
b) prazo de execução dos serviços:
..... (....................) dias;
c) prazo para início do Serviço:
..... (....................) dias; e
d) prazo de garantia dos serviços:
..... (....................) anos.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da
planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ _______________ (
___________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social:
______________________________________________;
b) CNPJ n.º:
______________________________;
c) Inscrição Municipal n.º:
______________________________;
d) Endereço Completo:
______________________________;
e) CEP:
______________________________;
f) Fone/Fax:
______________________________;
g) E-mail:
______________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo
(do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação
constituído de

completa

do representante

da

licitante),

como

representante

devidamente

(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins

de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial
o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
1.

a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente

por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2.

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3.

que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer

outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4.

que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo

ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5.

que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6.

que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos

poderes e informações para firmá-la.
Muniz Ferreira - Ba,

de

de 2021.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO V - MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS EDITAL - HABILITAÇÃO

A) Declaração indicando responsável técnico.
B) Declaração observadas as penalidades cabíveis, da superveniência de fato impeditivo da
habilitação (exigida somente em caso positivo).
C) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.
D) Declaração de vistoria do local em que serão executados os serviços.
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ANEXO VI - A
DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto no item ______ do Edital da Tomada de Preços nº
001/2021, que o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e
inscrito(a) no CREA/___ ou ou CAU/___sob o nº __________________ é o(a) nosso(a) indicado(a)
como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em
apreço.

Local e data

__________________________________________
Assinatura e carimbo
(do representante legal)

Observação:
1) Emitir em papel que identifique à licitante.
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ANEXO VII - B
DECLARAÇÃO

_____________________________________________(empresa), CNPJ (CNPJ) nº. ______________________,
situada _____________________________________, declara sob as penas da Lei que:
1) Que aceita as condições estipuladas neste Edital;
2) Que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira;
3) Que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, durante a
execução dos serviços;
4) Que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução
do objeto;
5) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, e que estão aptos
a participar desta licitação.
5) Que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos
serviços objeto deste Edital;
6) Que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
7) Que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados,
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente.
Local e data.
___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações:
1) Emitir em papel que identifique à licitante;
2) Utilizar quantas linhas for necessário;
3) Declaração exigida somente em caso positivo.
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ANEXO VII – C
DECLARAÇÃO

...................................................................(empresa), inscrita no CNPJ nº.....................................,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....................................................., portador(a)
da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de qualquer natureza,
salvo na condição de aprendiz.
Ressalva: (

) emprega menor, a partir de 14 (quatorze anos), na condição de aprendiz.

(somente assinalar se esta assertiva for verdadeira)

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações:
1) emitir em papel que identifique a licitante.
2) Declaração a ser emitida pela licitante.
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ANEXO VII – D
DECLARAÇÃODEVISTORIA
Declaro, em atendimento ao previsto no item ____ do Edital da Tomada de Preços nº 001/2021,
que eu, __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e/ ou inscrito(a) no
CREA/___ ou ou CAU/___ sob o nº __________________ , representante da empresa
_______________________________, estabelecida no(a) ______________________________ como seu(ua)
representante legal para os fins da presente declaração, compareci perante o representante da
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA e vistoriei os locais onde serão executados os
serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e peculiaridades
existentes.
Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços executados e a executar, bem como de
todas as implicações técnicas e financeiras para os serviços.
Local e data
____________________________________________
Assinatura e carimbo
(Representante Legal)
Visto:
_______________________________________
Representante da Prefeitura

Observações:
1) Emitir em papel que identifique à licitante;
2) O licitante deverá trazer 02 (duas) vias.
3) Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local dos serviços, deverá apresentar
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, bem como das
implicações técnicas e financeiras para execução dos serviços, conforme recomenda o Acórdão
nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº ......./2021 - TERMO DE
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MUNIZ
FERREIRA
E
A
EMPRESA
.............................................................
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
O MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 13.796.461/0001-64, com sede administrativa Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP
44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia, por seu Prefeito Municipal ............... [inserir nacionalidade,
estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº ............................. [inserir número
e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ......................, doravante denominado
CONTRATANTE, e a Empresa .................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº. ................, Inscrição Estadual nº. .............., com sede à ............................, neste ato
representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr.
.............................., nacionalidade, estado civil, profissão, portador de documento de identidade
nº. .............e CPF nº .................., aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital da
Tomada de Preços nº 001/2021, disposições da Lei n°. 8.666/93 e do PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 092/2021, resolvem celebrar o presente Contrato de Execução dos serviços,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto a da Contratação de empresa para a execução de
serviços de limpeza pública urbana do Município, atendendo as necessidades da Secretaria
de Transporte e Serviços Públicos do Município de Muniz Ferreira, conforme condições e
especificações estabelecidas no Anexo I do Edital, conforme condições e especificações
estabelecidas no Anexo I do Edital, partes integrantes da Tomada de Preços nº 001/2021 e na
proposta da CONTRATADA.
1.1 Faz parte integrante deste Contrato, independente de sua transcrição, o Edital de Tomada
de Preço nº. 001/2021, as Especificações, Planilhas e a Proposta da Contratada, bem como
quaisquer outros documentos constantes do processo licitatório da concorrência citada acima.
1.2 A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas
Contratuais e pelos Direito Privado na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, recrutar, registrar e treinar todos os
trabalhadores, bem como o fornecimento de equipamentos e materiais necessários;
 Manter durante toda vigência do contrato o quantitativo mínimo de trabalhadores,
veículos, equipamentos e materiais descritos na proposta de preço;
Responsabilizar-se por todas as exigências da Previdência Social, bem como, da legislação
trabalhista em vigor;
 Obedecer integralmente à legislação e normas de trânsito, e as relativas à higiene,
segurança e medicina do trabalho, bem como respeitar rigorosamente as recomendações
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT .
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 Realizar todos os serviços com qualidade levando em consideração as instruções da
Secretaria Municipal de Transporte e Serviço Público e Transporte
Manter todos os veículos e equipamentos em bom estado de conservação e limpeza;
 Não será admitida a utilização das vias públicas nem de logradouros para que a
CONTRATADA, faça manutenção da frota, sob pena de sanções contratuais, salvo em caso de
reparos emergências, o qual não poderá prejudicar o trânsito de veículos nem de pedestres;
 Manter as caçambas dos veículos em bom estado de conservação e limpeza, procedendo
à desinfecção e o descarte dos efluentes decorrentes deste procedimento observando, sempre,
a legislação vigente pertinente a este caso descrito no Termo de Referência;

Apresentar a equipe sempre uniformizada e munida dos equipamentos de EPI para execução
dos serviços;
Apresentar os veículos munidos com tacógrafo, odômetro e horímetro selado devidamente
aferidos pelo INMETRO,
Todos os veículos deverão possuir seguro contra terceiros, com cobertura para danos morais,
pessoais e materiais.
 Após assinatura do contrato a CONTRATADA terá que apresentar a frota que será
utilizada na execução dos serviços, para vistoria, a qual será realizada pela Secretaria
Municipal Transporte e Serviço Público, que poderá recusar os veículos que estiverem em
desacordo com o contratado.
Neste caso a substituição terá que ser imediata, sob pena de sanções administrativas.
 Durante o transporte dos resíduos sólidos, os mesmos deverão ser acondicionados de
forma adequada, visando evitar o transbordamento nas vias publicas;
2.10.2.1 Se houver transbordamento dos resíduos a CONTRATADA fica obrigada a recolher o
mesmo, deixando assim as vias e logradouros limpos. Os coletores deverão estar equipados
com pá quadrada e vassoura.
Aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou reduções até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor total contratado;
 Substituir qualquer empregado quando solicitado pela CONTRATANTE, em virtude de
conduta inadequada durante a execução dos serviços;
Prestar informações sempre que solicitada pela CONTRATANTE;
 Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir eventuais vícios, defeitos ou
incorreções diagnosticadas pela fiscalização da CONTRATANTE, seja na execução dos
serviços ou do equipamento utilizado;
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2.10.6.1 Todas as mudanças solicitadas deverão ser cumpridas dentro do prazo estipulado pela
fiscalização, sob pena de sanções administrativas.
 Responsabilizar-se por todos os danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
 Permitir o livre exercício da fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todas
as informações solicitadas por ela;
 Providenciar junto aos órgãos competentes, cujos custos correrão as suas expensas, o
pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação de licenças necessárias à
execução do objeto contratado;
 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e
comerciais resultantes da execução dos serviços, inclusive no tocante aos seus empregados,
dirigentes e prepostos;
Manter durante toda a vigência do contrato sua condição de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
Providenciar as suas expensas instalações suficientes para guarda dos equipamentos
utilizados na execução dos serviços;
Estabelecer normas de seguranças durante a execução dos serviços, visando à
proteção dos trabalhadores e de terceiros;
 Manter engenheiro e supervisor geral devidamente credenciado para representá-la
junto à fiscalização da CONTRATANTE.
É vedado a CONTRATADA, terceirizar, no todo ou em parte, o serviço ora contratada,
sem a prévia autorização expressa e escrita da CONTRATANTE;
2.10.15.1 Em caso de terceirização a CONTRATADA deverá justificar a necessidade e o
percentual será o admitido pela lei.
 A CONTRATADA deverá manter atualizado o cadastro dos roteiros de coleta, incluindo
horários, enviando cópia para a Fiscalização. Alterações nos roteiros, só serão feitas com
autorização da Fiscalização. A CONTRATADA deverá atender as vias e bairros que forem
solicitados pela Fiscalização.
 Apresentar no 5º dia útil do mês subsequente, as medições dos serviços e todos os
anexos preenchidos e formulários constantes neste edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Efetuar o pagamento dentro dos prazos e condições pactuadas;
Fornecer todas as informações e documentos, a CONTRATADA, necessários ao bom
desempenho dos serviços;
Indicar formalmente a CONTRATADA a equipe responsável pela fiscalização dos serviços
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 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, advertindo, sempre que
necessária alguma irregularidade detectada;
3.4.1 Neste caso a fiscalização determinará prazo para regularização.
3.5 Observar para que, durante a vigência do presente contrato, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade
com as obrigações assumidas.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
 Trata-se de prestação de serviços de natureza continuada, previamente determinado para
o período de 12 (doze) meses, a considerar da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado
por igual e sucessivo período até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos do art. 57, inciso
II da Lei nº 8.666/93, se assim for favorável ao interesse público.
Os serviços serão executados levando-se em consideração as ordens de serviço emitidas.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, REAJUSTAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1
A Contratante pagará a Contratada o valor total de ....................
(.............................................), correspondente à execução dos serviços constantes na
CLÁUSULA PRIMEIRA, de conformidade com a proposta da Contratada, sendo o regime de
execução a empreitada por preço unitário.
5.2Os pagamentos a Contratada serão realizados mensalmente. As notas fiscais deverão vir
acompanhadas da prova de regularidade da Empresa junto às Fazendas Federal, Estadual,
Municipal, INSS, FGTS e Débitos Trabalhistas e regularidade do serviço junto ao INSS e FGTS
(do período correspondente a cada Nota Fiscal emitida), com valores decorrentes das medições,
atestadas pela fiscalização e aprovado pela Contratante. A Contratante poderá ainda solicitar
o CAGED e a RAIS da Contratada.
5.3 Os preços contratuais serão irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano, contado a partir
da data de apresentação da proposta da Contratada. A partir do 13º mês será aplicada a
seguinte fórmula:
li – lo
R= Pi x --------- , onde:
lo
R = valor do reajustamento;
Pi = preço inicial dos serviços a serem reajustados;
li = índice do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo divulgado pelo IBGE –
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no mês base para reajustamento.
lo = mesmo índice, referente ao mês de apresentação da proposta.
O reajustamento será calculado pelo variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – Amplo divulgado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
5.4 Se ocorrerem acréscimos referentes a serviços não constantes das Especificações Técnicas,
para os quais não foram estabelecidos preços unitários, serão ajustados novos preços mediante
composição de preços, elaborados pela Contratada e aprovados pelo Município de Muniz
Ferreira - Ba, obedecendo às condições previamente contratadas. No caso referido e nas
alterações unilaterais do valor contratual por acréscimos ou supressões de serviços, fica a
Contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicialmente contratado, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93.
5.5 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
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qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
5.6 No caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizados.
5.7 A Administração, a seu critério, poderá utilizar os pagamentos devidos para cobrir possíveis
despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da contratada.
5.8 Para execução do pagamento, a licitante vencedora deverá fazer constar da Nota Fiscal
correspondente, emitida, sem rasura, em nome do Município de Muniz Ferreira, CNPJ nº
XXXXXXXXXXXX informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva
Agência.
5.9 A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue, pela licitante vencedora, diretamente ao
responsável pelo recebimento do serviço, que somente liberará a referida Nota Fiscal para
pagamento, após atestar a execução dos serviços.
5.10 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa,
aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo responsável pelo recebimento, e o pagamento
ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento
fiscal não acarretando qualquer ônus para a Administração Municipal.
5.11 Somente serão efetuados os pagamentos, as notas fiscais emitidas pela empresa
participante do processo licitatório, ou seja, mesmo CNPJ, sob pena de rescisão de contrato ou
instrumento equivalente.
5.12 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual,
inclusive a apresentação do demonstrativo dos serviços executados, de acordo com as
obrigações estabelecidas na Cláusula Segunda.
UNIDADE: 0215000/ 0216000
PROJETO/ATIVIDADE: 2031/ 2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00
FONTE: 00/42
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato
correrão à conta da Dotação Orçamentária:

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
 A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
pelo representante da CONTRATANTE, legalmente designado observando a legislação vigente,
conforme será designado oficialmente pela Administração.
 A Fiscalização exercida no interesse da Administração, não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na
sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte a execução dos serviços/
fornecimento dos materiais em desacordo com o previsto em edital.
 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Edital, deverão ser prontamente
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atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, cujas hipóteses estão
previstas no art. 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, podendo ser:
,- determinada por ato unilateral, e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos
I a XII, XVII e XVIII, do mesmo art. 78 da Lei nº. 8.666/93;
,,- amigável, por acordo das partes, desde que haja conveniência para a Contratante, ou
judicialmente, nos termos da legislação vigente.
 Será considerada falta grave e motivo suficiente para rescisão unilateral do contrato, sem
qualquer ônus para a Contratante e sem prejuízo de outras sanções que sejam impostas a
Contratada, o não cumprimento pela Contratada de suas obrigações sociais instituídas por lei,
particularmente ao que concerne a pontualidade no pagamento do pessoal em serviço.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1 Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização
pelo CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula Décima Segunda deste Contrato e
disposto no § 1º do artigo 86, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE aplicará á CONTRATADA
as seguintes multas:
,– 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em
até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes
da Autorização dos Serviços determinados pela CONTRATANTE;
,,– 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente contrato, por dia de atraso,
acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou termino de quaisquer das atividades
constantes da Autorização dos serviços determinado pela CONTRATANTE.
§ 1º. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Serviços, poderão ser aplicadas,
alternativamente, as seguintes multas:
, – 0,3% (zero vírgula três por cento), sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Terceira,
sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida;
,,– a multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
§ 2º. As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente
monetário e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de
eventuais perdas e/ou danos que do seu ato venha acarretar
§ 3º. As multas são autônomas e a aplicação de uma não excluiu a aplicação de outra.
§ 4º. As multas estabelecidas nesta Cláusula serão atualizadas até seu efetivo pagamento.
§ 5º. As multas aplicadas não excluem as sanções que eventualmente venham a ser
impostas pelas autoridades competentes.
§ 6º. Se o valor da multa não for pago, este será automaticamente descontado da primeira fatura
emitida no mês subsequente à ocorrência da infração.
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CLÁUSULA DÉCIMA- DA RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Em cumprimento ao art. 31 da Lei nº 8.212/91 e alterações posteriores, e Instruções
Normativas vigentes no período da contratação, a CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento)
sobre o valor da prestação de serviços. O valor de materiais ou de equipamentos, próprios ou
de terceiros, exceto os equipamentos manuais, não integram a base de cálculo da retenção,
desde que comprovados e destacados na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Na falta
de destaque destes valores na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços a base de cálculo
da retenção será o seu valor bruto.
 O valor do material fornecido ao CONTRATANTE ou o de locação de equipamento de
terceiros, utilizado na execução do serviço, não poderá ser superior ao valor de aquisição ou de
locação para fins de apuração da base de cálculo da retenção.
 Para fins de comprovação do disposto anteriormente, a CONTRATADA manterá em seu
poder, para apresentar à fiscalização da RFB, os documentos fiscais de aquisição do material
ou do contrato de locação de equipamentos, conforme o caso, relativos a materiais ou
equipamentos cujos valores foram destacados na nota fiscal ou na fatura de prestação de
serviços.
 Como decorrência da retenção, a CONTRATANTE obriga-se a recolher ao INSS a
importância retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento de arrecadação
identificado com a inscrição do estabelecimento da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com
a razão social da empresa CONTRATANTE e CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) do mês seguinte
ao da data da emissão da fatura, ou no primeiro dia útil subsequente, se não houver expediente
bancário naquele dia.
 Na emissão da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, a empresa CONTRATADA
deverá destacar o valor da retenção, com o título de RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL,
observadas as regras das Instruções editadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
 A falta de destaque do valor de retenção na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
autoriza que a CONTRATANTE proceda à devida retenção e recolhimento ou a devolva à
CONTRATADA para que seja providenciada a adequação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA GARANTIA DO CONTRATO
11.1 Em garantia à execução deste Contrato, a CONTRATADA deverá prestar garantia
correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor anual total do Contrato, nos termos previstos
no artigo 56 da Lei 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
D  Caução em dinheiro, por meio de depósito bancário em conta corrente da Prefeitura
Municipal de Muniz Ferreira, a ser indicada pela Divisão de Tesouraria desta Prefeitura;
E Títulos da Dívida Pública;
F Seguro Garantia;
G Fiança Bancária.
H O valor correspondente a garantia será calculado conforme abaixo, o qual deverá ser renovado
anualmente:
VG =

5 x VCA

100
VCA – VALOR CONTRATO ANUAL
VG – VALOR GARANTIA
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§ 1º - No prazo de 05 (cinco) dias contados após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA
deverá apresentar à Gerência de Compras da Prefeitura Municipal o documento comprobatório
da garantia prestada, sob pena de aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor
do Contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento), que poderá ser glosada de
pagamentos devidos à CONTRATADA.
§ 2º O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias, para a apresentação da garantia, autoriza a
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira a promover a retenção dos pagamentos devidos à
CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total estimado do Contrato, a título
de garantia, sem direito a nenhum tipo de compensação financeira.
§ 3º Na hipótese de majoração do valor deste Contrato, prorrogação parcial ou utilização da
garantia, a CONTRATADA fica obrigada a complementar ou substituir a garantia prestada, no
prazo de 05 (cinco) dias contados, respectivamente, da assinatura do Termo Aditivo, sob pena
de aplicação de multa e retenção de pagamentos dispostas no § 1º e § 2º desta Cláusula.
§ 4º O valor da garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais, obrigações
trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA;
dos prejuízos causados a Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira e a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo da CONTRATADA, durante a execução deste CONTRATO; e por todas as multas
impostas à CONTRATADA, sem que isso inviabilize a aplicação de multas em valor superior ao
da garantia prestada.
§ 5º A garantia prestada deverá abranger toda a vigência do Contrato, quando será liberada ou
restituída, nos termos da lei e em observância às demais disposições contratuais.
§ 6º A devolução da garantia não exime a CONTRATADA das responsabilidades administrativa,
civil e penal, oriundas da execução do objeto do presente Contrato.
§ 7º No caso de prestação de garantia na modalidade “Seguro Garantia”, a CONTRATADA deverá
apresentar à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira,
juntamente com a apólice, a comprovação do pagamento do respectivo prêmio. Caso a
Contratada opte em parcelar o pagamento do prêmio, deverá apresentar juntamente com a
apólice, a comprovação do pagamento da 1ª parcela do respectivo prêmio, e posteriormente, após
o pagamento das demais parcelas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
Na emissão da nota fiscal de prestação de serviços, a empresa CONTRATADA deverá
destacar o valor do imposto, no campo específico, observada a legislação pertinente.
 A falta de destaque do valor do imposto no documento fiscal autoriza que a
CONTRATANTE proceda o devido desconto sobre o título de cobrança ou devolva à
CONTRATADA para que seja providenciada a adequação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
13.1 A publicação do contrato, sob a forma de extrato, será promovida pelo Município de Muniz
Ferreira - Ba.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
 Fica eleito o foro da Comarca de Nazaré – Ba como único competente para dirimir as
dúvidas ou controvérsias resultantes da interpretação deste contrato, renunciando a qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
 E por estarem assim ajustadas, as partes, assinam o presente instrumento em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma.
Muniz Ferreira,

de

de 2021.

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

NOME: _____________________________________________________
CPF:

__________________________________________________________________________________________________________

NOME: _____________________________________________________
CPF:
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