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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 266/2021
CONVITE Nº 001/2021
Objeto: Seleção das melhores Propostas de Preço para contratação da prestação de serviços
referente a apoio administrativo e assessoria na organização e o aprimoramento da Gestão SUAS, no
PBF, Vigilância Socioassistencial e SUAS/WEB e na Proteção Social Básica (PAIF, SCFV e PIS) e da
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, como também elaboração e construção Lei
SUAS, do Diagnósticos e Plano Municipal de Assistência Social 2022-2025 no Município de
Valença(BA), conforme especificações constantes deste Edital e Anexos.
RECIBO DE CONHECIMENTO DO CONVITE
(Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)
Razão Social: ______________________________________________________________________
CNPJ Nº __________________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________
Cidade: ______________________________ Estado: _______ Telefone: _______________________
Representante/Pessoa para Contato:______________________________________________________
CPF:_______________________________RG N º:__________________________________________.
Obtivemos, através do endereço eletrônico https://sai.io.org.br/ba/valenca/site/editais ou
www.valenca.ba.gov.br o Edital do Licitação da CONVITE Nº 001/2021.
__________________,_____de _____________ de 2021
_____________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre este Município e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria
preencher o recibo de entrega do edital e remeter departamento de Licitações, através do telefone:
(075) 3641-8319 ou por e-mail licitacao@valenca.ba.gov.br
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.
Valença - BA, 14 de maio de 2021

MÁRCIO HERBET ROCHA PINHEIRO
Presidente da CPL
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CARTA CONVITE
I - REGÊNCIA L EGAL
Lei Federal Nº 8.666/93 e Lei Complementar Nº 123/06
II - ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR FISCALIZADOR
Secretaria Municipal de Promoção Social
III - MODALIDADE
Convite no. 001/2021

IV - PROCESSO A DMINISTRATIVO NO.
266/2021

V- TIPO DE L ICITAÇÃO
Menor Preço

VI – REGIME DE EXECUÇÃO
Empreitada por preço global

VII - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço Global
VIII – OBJETO
Constitui objeto desta licitação, a contratação da prestação de serviços referente a apoio administrativo e
assessoria na organização e o aprimoramento da Gestão SUAS, no PBF, Vigilância Socioassistencial e
SUAS/WEB e na Proteção Social Básica (PAIF, SCFV e PIS) e da Proteção Social Especial de Média e Alta
Complexidade, como também elaboração e construção Lei SUAS, do Diagnósticos e Plano Municipal de
Assistência Social 2022-2025 no Município de Valença(BA), de acordo com as especificações constantes neste
Edital e seus Anexos.
IX - L OCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA
ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA : 21/05/2021
HORÁRIO: 08h30min
L OCAL : Paço Municipal, Sala de Licitações, Travessa General Labatut, s/nº - Centro –Valença – Bahia
X - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Gestora
02.12.12

Fonte
00

Projeto/Atividade
2075

XI - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
12 (doze) meses

Elemento de despesa
3.3.9.0.39.00

XII – DESPESA ESTIMADA
R$ 144.640,32

XIII - L OCAL , HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta Licitação serão prestados
pelo Pregoeiro, diariamente, das 08h00min às 14h00min, no Departamento de Compras, Licitação e Gestão de
Contratos, vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda, situado à Travessa General Labatut, s/nº - Centro –
Valença – Bahia, pelo Telefone: (075) 3641-8319 ou por e-mail licitacao@valenca.ba.gov.br
PRESIDENTE DA CPL RESPONSÁVEL

MÁRCIO HERBET ROCHA PINHEIRO
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria nº. 001, de 04/01/2021, publicada no Diário Oficial do Município.
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CONVITE Nº 001/2021
EDITAL
A Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n.º 001, de 04/01/2021, na forma da Lei n.º 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alterações, convida essa empresa para participar do Convite do tipo "menor preço",
apresentando cotação para contratação da prestação de serviços referente a Apoio Administrativo e assessoria
na organização e o aprimoramento da Gestão SUAS, no PBF, Vigilância Socioassistencial e SUAS/WEB e na
Proteção Social Básica (PAIF, SCFV e PIS) e da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, como
também elaboração e construção Lei SUAS, do Diagnósticos e Plano Municipal de Assistência Social 2022-2025
no Município de Valença(BA), mediante as condições a seguir.
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “ DOCUMENTAÇÃO” E “ PROPOSTA”
LOCAL: Paço Municipal, Sala de Licitações, Travessa General Labatut, s/nº - Centro –Valença – Bahia
DATA : 20/05/2021
HORÁRIO: 08h30min
1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a
este Convite 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 este Convite, 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.
3. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial
da União e no Diário Oficial do Município, disponíveis, respectivamente, no endereço eletrônico
www.valenca.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 deste Convite.
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 segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação deste Convite.
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.valenca.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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XV. DESCRIÇÃO DO OBJETO
15.1. A presente licitação tem como objeto a contratação da prestação de serviços referente a Apoio
Administrativo e assessoria na organização e o aprimoramento da Gestão SUAS, no PBF, Vigilância
Socioassistencial e SUAS/WEB e na Proteção Social Básica (PAIF, SCFV e PIS) e da Proteção Social
Especial de Média e Alta Complexidade, como também elaboração e construção Lei SUAS, do
Diagnósticos e Plano Municipal de Assistência Social 2022-2025 no Município de Valença(BA), conforme
descrito neste Edital e Anexos.
XVI - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
16.1. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas interessadas do ramo pertinente ao seu
objeto, cadastradas ou não, escolhidas e convidadas pela Prefeitura Municipal ou que manifestarem seu
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
16.2. Não será admitida a participação de pessoa física, de consórcio de empresas, de empresa em regime de
falência ou concordata nesta Licitação.
16.3. Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou empregados, qualquer pessoa
que seja servidor ou agente político da Prefeitura Municipal;
16.4. Estejam cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, aplicada
por qualquer órgão, bem como sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal.
16.5. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e penalidades
legais aplicáveis.
16.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às
sanções previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e pelo Código Penal Brasileiro.
XVII - DO PROCEDIMENTO
17.1. O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes Documentação e
Proposta até o dia, hora e local fixados no Preâmbulo.
17.2. Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de interessada retardatária, a não ser como ouvinte.
17.3. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada 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 às propostas.
17.4. Entende-se por documentos de credenciamento:
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ĂͿcontrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante;
ďͿprocuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu nome
em qualquer fase desta licitação.
17.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;
17.6. O documento credencial 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;
17.7. A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se
manifestar e responder em nome da licitante.
17.8. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentação e Proposta, não serão permitidas quaisquer
retificações que possam influir no resultado final deste Convite.
17.9. 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 pelos representantes legais das licitantes presentes.
17.10. 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.
17.11. Os envelopes Proposta das empresas inabilitadas devem ser devolvidos a elas, devidamente fechados.
17.12. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope Documentação, ou
os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Convite ou com irregularidades, será inabilitada, não se
admitindo complementação posterior.
17.13. 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. 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, diretamente às licitantes ou mediante publicação de aviso no Diário Oficial do
Município, disponível no endereço www.valenca.ba.gov.br.
17.14. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela
Comissão Permanente de Licitação para abertura dos envelopes Proposta.
17.15. As licitantes serão convocadas a comparecerem à sessão mediante publicação no Diário Oficial do
Município, disponível no endereço www.valenca.ba.gov.br ou mediante comunicação direta às licitantes, por
intermédio de ofício; e
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17.16.
Os
envelopes
Proposta
ficarão
sob
guarda
da
Comissão
Permanente de Licitação, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos
representantes legais das licitantes presentes.
17.17. Após a abertura dos envelopes Documentação, os demais, contendo as propostas das licitantes
habilitadas, serão abertos:
ĂͿse houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de
interposição de recurso; ou
ďͿapós transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou
ĐͿapós dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto.
17.18. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Documentação e Proposta em uma única
sessão, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos
do ato convocatório, 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.
17.19. A(s) abertura(s) dos envelopes Documentação e Proposta será(ão) realizada(s) em sessão pública, da
qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos
representantes legais das licitantes presentes.
17.20. Consideradas as ressalvas contidas neste Convite, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da
reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; e a inabilitação da licitante importa preclusão do
seu direito de participar das fases subseqüentes.
17.21. 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.
17.22. Ultrapassada a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
17.23. Abertos os envelopes Proposta, não caberá desclassificar as propostas por motivo relacionado à
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
17.24. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase deste
Convite, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documentos ou informação que deveriam constar originariamente da documentação e das
propostas.
17.25. 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.
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XVIII - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
18.1. Até o dia, hora e no local fixados no preâmbulo deste Convite as licitantes deverão apresentar à Comissão
Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação e proposta, em envelopes separados, fechados,
com indicação em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social da licitante,
os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
CONVITE Nº 001/2021
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
CONVITE Nº 001/2021
PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02
XIX - DA HABILITAÇÃO
19.1. As licitantes deverão apresentar em envelope fechado os documentos relacionados a seguir:
19.1.1. 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
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
Observação: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
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.
19.1.2. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
19.1.2.1.Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
19.1.2.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
19.1.2.3.Prova de regularidade perante:
19.1.2.4.A Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda
Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições
sociais, de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014;
19.1.2.5.As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante.
19.1.2.6.Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio de
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
19.1.2.7.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa de débitos trabalhistas.
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19.1.3. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal
e trabalhista da matriz e da filial.
19.1.4. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de
ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da data da abertura da
sessão pública.
19.1.5. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
19.1.6.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
19.1.3. Relativo à Qualificação Econômico-Financeira:
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data
de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, caso o
documento não consigne prazo de validade.
19.1.4.Relativos à Qualificação Técnica:
19.1.4.1.atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, que comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste Convite.
19.1.4.2.comprovação do licitante de que possui, em nome da empresa, atestado de responsabilidade técnica
para execução de serviço de características semelhantes às do objeto desta licitação ou de possuir, em seu
quadro, e na data prevista para a entrega da proposta, detentor de tal atestado, profissional de nível superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que seja detentor de tal atestado.
19.1.4.2.1.
A comprovação de que o profissional pertence ao quadro da empresa deverá ser feita através
de uma das seguintes formas: 1) Carteira de Trabalho; 2) Certidão do Conselho Profissional; 3) Contrato social;
4) Contrato de prestação de serviços; 5) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 6) Termo através do qual o
profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o
quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.
19.1.5. Declaração da licitante enquadrada como microempresa ou empresas de pequeno porte, emitida em
papel timbrado, conforme modelo anexo a este edital, caso tenha intenção de se beneficiar do tratamento
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar n.º 123/06 (Anexo III
- Modelo de Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação).
19.1.6. 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
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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) (Anexo III - Modelo de Declaração que Comprove a Inexistência de Menor no
Quadro da Empresa);
19.2. O representante legal que assinar os documentos emitidos pela licitante deverá estar credenciado para
esse fim, e ser comprovado se a Comissão Permanente de Licitação vier a exigir.
19.3. Os documentos exigidos neste ato convocatório, dentro do envelope Documentação, deverão ser
entregues numerados, preferencialmente em ordem, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e
exame correspondente.
19.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
ĂͿem nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo:
ďͿse a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
ĐͿse a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
ĚͿserão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;
19.5. Caso as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase
de habilitação alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa, sendo que, em caso de não regularização da documentação dentro do prazo
previsto, implicará decadência do direito à contratação, conforme §§ 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar n.º
123/06.
19.6. Os documentos exigidos neste Convite poderão ser apresentados em 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.
19.7. Somente serão aceitas cópias legíveis;
19.8. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e à Comissão Permanente de Licitação
reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.
XX - DA PROPOSTA
20.1. A proposta contida no Envelope nº 02 deverá:
ĂͿser emitida por computador ou datilografada, de preferência, em uma única via, redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas
as suas folhas;
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ďͿfazer menção ao número deste Convite e conter a razão social da licitante, o CNPJ, números de telefones e
de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, bem como o banco, a agência e os respectivos
códigos e o número da conta corrente para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento;
ĐͿindicação dos preços com base na, em conformidade ao modelo anexo a este edital;
ĚͿindicação do prazo não inferior a 60 (sessenta) dias;
ĞͿquaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante.
20.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço,
pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos seus termos originais, ressalvadas
apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, ou falhas formais, alterações essas que serão
avaliadas pela autoridade competente.
20.3. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação e o preço global da proposta, se faltar;
ĂͿa falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante com poderes
para esse fim presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta; e
ďͿa falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos dados constantes dos
documentos apresentados dentro do Envelope nº 01 - Documentação.
XXI - DOS PREÇOS
21.1. O preço indicado ao objeto, nas propostas ofertadas pelas licitantes, deverá ser mantido durante o
presente exercício, ressalvadas as disposições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
21.2. Nos preços ofertados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas, fretes,
enfim, quaisquer outras despesas necessárias a execução do objeto licitado, bem, assim, deduzidos quaisquer
descontos que venham a ser concedidos.
21.3. 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, seja para mais ou para
menos.
21.4. Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos e, de
preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer
valor além dos centavos;
21.5. Não se admitirá preço global superior ao orçamento estimado.
XXII - DOS PRAZOS
22.1. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias a contar da data prevista no preâmbulo deste Convite
para recebimento e início da abertura dos envelopes Documentação e Proposta.
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22.2. Caso o prazo apresentado nesta condição não esteja expressamente indicado na proposta, será
considerado como aceito para efeito de julgamento, não sendo esta omissão suficiente para desclassificação da
proposta.
22.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta,
ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal, este poderá solicitar prorrogação
da validade acima referida, por igual prazo, no máximo.
22.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes
Documentação e Proposta, sem que ocorra a convocação ou a solicitação de que trata o item 22.1., as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.
XXIII - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
23.1. Serão desclassificadas, conforme dispõem os incisos I e II do artigo 48 da Lei n.º 8.666/93, as propostas
que:
ĂͿapresentarem preços excessivos ou com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços
manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;
ďͿnão atenderem às exigências contidas neste Convite.
XXIV - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
24.1. Caso a proposta melhor classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno
porte e houver proposta de microempresas e empresas de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento)
superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte poderá, no prazo de 05 (cinco minutos), contados da
solicitação do Presidente da Comissão, na sessão de habilitação e julgamento das propostas, apresentar uma
única proposta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências
habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;
b) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma da alínea
anterior, o Presidente da Comissão, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na
situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
24.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, será realizado sorteio que definirá a ordem de
convocação para o encaminhamento da oferta final do desempate.
24.3. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será
adjudicado à licitante com proposta originalmente melhor classificada se, houver compatibilidade de preço com o
valor estimado para contratação e esta for considerada habilitada nos termos deste Edital.
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24.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Convite, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.
24.5. Não se admitirá proposta que apresentar preço simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Convite não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da
própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
24.6. À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento
da obediência às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou
omissões deste Convite.
24.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua
decisão.
24.8. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 3(três) dias úteis para apresentação de nova
documentação e (ou) de outras propostas.
XXV - DO DESEMPATE
25.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas será efetuado sorteio em ato público, para o qual todas
as licitantes serão convocadas.
XXVI - DO DIREITO DE PETIÇÃO
26.1. Observado o disposto no §6º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 2 (dois) 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 deste Convite.
26.2. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois)
dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, ao Prefeito
Municipal.
26.3. Para efeito do disposto no § 5º do Art. 109, da Lei n.º 8.666/93, ficam os autos deste Convite franqueados
aos interessados.
26.4. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração 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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XXVII - DA ADJUDICAÇÃO
27.1. Atendidas todas as condições deste Convite, o objeto será adjudicado GLOBALMENTE à licitante
declarada vencedora.
XXVIII - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE E DO(A) CONTRATADO(A)
28.1. Caberá a Prefeitura Municipal:
ĂͿEsclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes da execução do objeto licitado e possíveis interferências que
porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas.
ďͿNotificar, por escrito, à adjudicatária a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução do objeto
licitado, fixando prazo para a sua correção;
ĐͿAcompanhar e fiscalizar a entrega do objeto licitado por um representante permanentemente designado, nos
termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93;
ĚͿEfetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências deste Convite e anexos;
ĞͿPrestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da Prefeitura Municipal quanto
ao uso das instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados da adjudicatária;
ĨͿ Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do objeto deste Convite.
28.2. Caberá à empresa adjudicatária o cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas previstas nas
especificações técnicas:
ĂͿNão utilizar o nome da Prefeitura Municipal para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade,
salvo com prévia e expressa autorização do Município;
ďͿResponder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do Município ou de terceiros,
quando tenham sido causados por seus profissionais durante a execução do objeto licitado;
ĐͿPlanejar, desenvolver, implantar e a execução do objeto do Convite, de acordo com os requisitos
estabelecidos nas especificações técnicas;
ĚͿAssumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação;
ĞͿReportar ao Município imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam
comprometer a execução do objeto licitado e o bom andamento das atividades do Município;
ĨͿ Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica
pertinentes à adjudicação, que eventualmente venham a ser solicitados pelo Município;
ŐͿResponsabilizar-se-á por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por
força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;
ŚͿFornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidos pela Secretaria
de Segurança e Medicina do Trabalho – SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e
segurança do trabalho;
ŝͿ Garantir até a entrega no endereço indicado na Autorização de Serviços todas as medidas que garantam a
prestação de serviços de qualidade, bem como transporte, estocagem e manuseio com adequadas condições
higiênicas e sanitárias.
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ũͿ Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.
ŬͿCorrigir, alterar e/ou trocar o serviço entregue e não aprovado pelo Município conforme prazo definido por
este edital e seus anexos.
28.3. A empresa adjudicatária não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus
decorrente desses fatos.
XIX - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
29.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido, mediante recibo, em se tratando de compras:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e conseqüente aceitação.
29.2. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto
do contrato correrão por conta DO(A) CONTRATADO(A).
29.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a execução dos serviços em desacordo com o Contrato.
XXX - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
30.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Convite por irregularidade na
aplicação da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação (Documentação).
30.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração do Município a licitante que
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento e abertura dos envelopes
Documentação e Proposta, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
30.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste Convite até o trânsito
em julgado da decisão a ela pertinente.
30.4. A impugnação interposta deverá ser feita, exclusivamente, no endereço indicado no Preâmbulo deste
instrumento convocatório.
XXXI - DO CONVITE
31.1. A critério da Administração do Município, este Convite poderá:
ĂͿser anulado de ofício, se houver ilegalidade, ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado; ou
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ďͿser revogada, a juízo da Administração do Município, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta; ou
ĐͿter a data de abertura dos envelopes Documentação e Proposta transferida, por conveniência exclusiva da
Administração.
31.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Convite:
ĂͿa anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado
o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93;
ďͿa nulidade do procedimento licitatório induz à da adjudicação, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na
subcondição anterior;
ĐͿno caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
31.3. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação no Diário
Oficial do Município, salvo aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos
representantes legais das licitantes, principalmente, quanto:
ĂͿpedidos de esclarecimento;
ďͿa habilitação ou inabilitação da licitante;
ĐͿo julgamento das propostas;
ĚͿo resultado de recurso porventura interposto;
ĞͿo resultado de julgamento deste Convite.
31.4. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste ato convocatório e de outros assuntos
relacionados a presente licitação poderão ser solicitados por mensagem eletrônica ao endereço
licitacao@valenca.ba.gov.br ou na Sala das Licitações, situada no endereço indicado no Preâmbulo deste Edital.
XXXII - DOS ANEXOS
32.1. São partes integrantes deste Edital:
Anexo I – Projeto Básico;
Anexo II - Minuta de Contrato;
Anexo III - Modelos das Declarações Exigidas;
a) MODELO DE CREDENCIAL
b) MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
c)  MODELO DE DECLARAÇÃO QUE COMPROVE A INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA
EMPRESA
Anexo IV - Modelo de Proposta Comercial
XXXIII - DO FORO
33.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Valença,
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Comarca de Valença, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos
na Constituição Federal.
Valença, 13 de maio de 2021

MÁRCIO HERBET ROCHA PINHEIRO
Presidente da CPL

NILZA CARVALHO SOUZA BAIÃO
Membro - Matrícula nº 56601

IVANA LUZ CONCEIÇÃO SOUSA
Membro - Matrícula nº 56561
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO


OBJETO

Este Projeto Básico visa orientar a Administração na contratação da prestação de serviços referente a Apoio
Administrativo e assessoria na organização e o aprimoramento da Gestão SUAS, no PBF, Vigilância
Socioassistencial e SUAS/WEB e na Proteção Social Básica (PAIF, SCFV e PIS) e da Proteção Social Especial
de Média e Alta Complexidade, como também elaboração e construção Lei SUAS, do Diagnósticos e Plano
Municipal de Assistência Social 2022-2025 no Município de Valença(BA).
A contratação pretendida envolve a prestação de serviço de apoio administrativo e assessoria através do órgão
gestor da política de Assistência Social, para desenvolver e executar no âmbito dos Serviço, programas, e
benéficos projetos, promovendo melhoria dos indicadores de qualidade de vida das famílias em vulnerabilidade
e/ou risco social.
2. OBJETIVOS
Com a visão de consolidação da Política de Assistência Social, por meio do sistema SUAS, de forma a otimizar
os recursos materiais e humanos através do planejamento dos serviços continuados, programas, projetos e
benefícios, com melhor qualidade ofertada para os usuários e beneficiários, como também conhecimento e
desenvolvimento continuado para as equipes técnica, é que se pretende através da presente contratação o
desenvolvimento de atividades estratégicas pela Contratada, tais como:
a) Assessoria no aprimoramento e na gestão do SUAS através de Orientação técnica sobre a Gestão e os
processos Administrativa e Social da Secretaria da Assistência Social do município;
b) Implantação e/ou implementação da Vigilância Socioassistencial como função da politica de Assistência
social em sua área especifica de informação, monitoramento e avaliação;
c) Acompanhamento, organização apoio a coordenação CadÚnico e gestor do Programa Bolsa Família;
d) Acompanhamento das coordenações dos serviços e programa da proteção básica e da proteção social
especial de média e alta complexidade no município;
e) Construção e/ou atualização do Diagnóstico Socio territorial do município, que permite o conhecimento da
realidade local, com a metodologia do trabalho próprio, Criação da comissão organizadora e discursão e
participação das equipes, conselhos e toda rede socioassistencial;
f)
Elaboração do Plano Municipal de Assistência Social- PMAS, 2022-2025, instrumental de planejamento
para 4 anos, contendo as diretrizes, objetivos e metas que venham consolidar, normatizar e efetivar o SUAS,
respeitando sua cultura, demandas, vulnerabilidades e as potencialidades locais;
g) Elaboração, organização de capacitação continuada das equipes e dos conselheiros do CMAS;
h) Apoio ao CMAS na organização da Conferência Municipal de Assistência Social/2021


JUSTIFICATIVA

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS, executado e monitorado pela Rede SUAS e seus respectivos
parâmetros, subsidiam as ações para o alcance das metas pactuadas nacionalmente para o aprimoramento da
gestão do SUAS.
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Espera-se que com a contratação de uma Consultoria Técnica seja alcançada maior qualidade dos serviços
ofertados aos usuários, manutenção de bens de serviços e consumo para o investimento na área da política de
assistência social, fortalecendo as iniciativas no que tange o aprimoramento da gestão do trabalho na
assistência social e a efetiva integração entre serviços, programas, projetos e benefícios para o alcance do
atendimento aos usuários da Política Nacional de Assistência Social.
Desta forma, para implementar as ações estratégicas e para o aperfeiçoamento da proteção socioassistencial, a
defesa dos direitos que competem a política de assistência social, a garantia de qualidade dos serviços e o
aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social disponibilizados pela Secretaria Municipal de
Assistência Social é que se faz necessária a contratação da consultoria permanente e contínua. Desta forma, é
que se pretende a contratação do serviço de Consultoria por período de 12 (doze) meses para orientação e
organização aos sistemas por meio de instrução técnica voltadas as demandas da Secretaria Municipal de
Promoção Social.
O serviço da Consultoria se resumirá em dar subsídios aos técnicos municipais da Secretaria Municipal de
Promoção Social, acerca da utilização do sistema de Vigilância Socioassistencial e dos procedimentos de
mapeamento da atualização cadastral tais como os gráficos, os boletins informativos, a resolução das dúvidas
técnicas e operacionais, haja vista que o mesmo é um processo contínuo e, obrigatoriamente, se faz necessário
monitorar e realizar atendimento para aquelas situações de famílias identificadas que não atualizam o seu
cadastro a cada 24 meses ou quando há alguma alteração e de outros procedimentos correlatos.
Como o processo sistêmico demanda tempo para repercussão na base de dados do Governo Federal a proposta
em questão visa realizar o acompanhamento de repercussão e também o de permitir uma orientação constante
à equipe técnica. A proposta se insere em dois momentos:
ATENDIMENTO IN LOCO - visita técnica ao Município sendo a mesma
Realizada num período de 48 horas, podendo se estender a depender da situação dos solicitantes.
Nesse caso as horas técnicas de suporte “in loco” serão controladas através de Relatórios de Atividades,
assinados e aprovados pelas partes, e;
ATENDIMENTO REMOTO - prestação de serviço de suporte técnico à distância, disponibilizado através de
telefone, e-mail e ambiente on line que foi desenvolvido para a de troca de informações, de segunda a sextafeira, das 9h às 17h.
Para os fins do escopo deste Projeto Básico, se entende por suporte técnico remoto os serviços de atendimento
para esclarecimento de dúvidas técnicase operacionais.
CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO
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Nesse sentido, a consultoria deverá levantar as dificuldades e os motivos que impossibilitam a atualização
utilizando o sistema implantado (VSA) e no cruzamento de informações para a melhoria dos indicadores
municipais, tais como a Folha de Pagamento, a Revisão, a Atualização, o SICON, o Sistema Presença, a
Condicionalidade da Educação e a Auditoria;
A capacitação deverá possibilitar o melhor atendimento ao público com os registro dos seguintes atendimentos:
a) Aos Usuários;
b) Identificando a situação por CPF ou NIS;
c) Realizando a Descrição de atendimento;
d) Trabalhando a Forma de Acesso;
e) Realizando o Acompanhamento e Fiscalização;
f)
Trabalhando todas as situações de problemas relacionadas ao benefício do Bolsa Família;
g) Realizando registro de funcionários;
h) Dinamizando a gestão do cadastro do Bolsa Família;
i)
Dinamizando a consulta de famílias em descumprimentos programa BolsaFamília;
j)
Dinamizando a consulta de famílias para serem acompanhadas na saúde;
k) Dinamizando a Consulta de alunos BFA e BVJ – na relação de alunos nãoLocalizados;
l)
Criando acesso aos links principais da aérea social.
•

TRABALHAR AÇÕES DE GESTÃO NOS CRAS e Proteção Social Especial – Centros deReferências de
Assistência Social e Equipe da Proteção Social Especial através do:
a) Forma de Acesso;
b) Tipo de encaminhamento;
c) Descrição de atendimento;
d) Inserção de dados de famílias novas e atendimentos individualizados.
CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – com as
seguintes ações de assessoramento técnico na gestão da secretaria:
a) Implantação da Vigilância Socioassistencial, demanda do programa Acessuas Trabalho, na gestão do
Bolsa Família e gestão do Fundo Municipal de Assistência Social conforme detalhamento:
b) Capacitação continuada na política de educação permanente dos trabalhadores do SUAS, entidades, e
rede socioassistencial;
c) Capacitação e acompanhamento do Controle Social (CMAS, CMDCA e outros);
d) Realização de palestras, oficinas, grupos informativos temáticos com os beneficiários dos serviços
socioassistenciais e do programa Bolsa Família
e) Campanhas educativas
para
conscientização
da importância do
cumprimento
dascondicionalidades;
f)
Orientação e assessoramento técnico da metodologia de atendimento as famílias;
g) Realização de encontros, reuniões com os gestores das secretarias de Assistência Social, Saúde e
Educação na integração dos mesmos para o cumprimento das condicionalidades do PBF;
h) Vigilância social em manutenção do CRAS e Proteção Social Especial com ferramentas e instrumentos do
trabalho social (diagnóstico, informação, monitoramento e avaliação).
i)
Gestão orçamentária e financeira do FMAS;
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j)
Gestão de Cadastro Único e Bolsa Família;
k) Gestão dos sistemas da REDE SUAS (Cadastro Único, SIBEC, E-GESTOR AB na Saúde, SICON,
SECAD, SIGPBF, Projeto Presença na Frequência escolar, SIMPETI, BPC na Escola, SAA; CADSUAS, SUAS
WEB, Carteira do Idoso; Vigilância Social CRAS; RMA – Relatório Mensal de Atendimento, RAF – Relatório de
Acompanhamento Físico, Serviço de Convivência SISC, SISTEC, Acessuas Trabalho, Programa Primeira
Infância no Suas);
l)
Projetos de benefícios socioassistenciais; - Regularização, fluxograma e
m) operacionalizacão do Fundo Municipal de Assistência Social;
n) Orientação para elaboração do Demonstrativo do Plano de Ação no SUASWEB;
o) Orientação para uma operacionalização racionalizada e correta do Fundo Municipal de Assistência Social
conforme determinação do Art.30° da Lei Orgânica de Assistência Social;
p) Monitorar as Informações no Sistema de Vigilância Socioassistencial – VSA, para atendimento dos setores
específicos da Secretaria de Assistência Social de Valença/Bahia.
q) Capacitação da Equipe Técnica do Programa ao Sistema SAA (Sistema de Autenticação eAutorização)
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SIMPLIFICADO.
a) Capacitação e orientação do Controle Social e provável rede de articulação municipal para ministrar as
palestras, encontros, reuniões nos bairros, nas associações de moradores, seminários, oficinas com o público
prioritário dos programas sociais;
b) Elaboração de diagnósticos específicos sobre cursos profissionalizantes e mercado de trabalho;
c) Realização de estudos, pesquisas, mapeamento relacionados à cursos de formação e qualificação
profissional, programa e projetosde inclusão produtiva e serviços de intermediação do programa;
d) Visitar, quinzenal dois dias in loco de acordo com necessidade da gestão, que representa 1 (uma) visita
in loco semanal, podendo se estender caso necessidade operativo técnica da gestão municipal de Valença
replicando o conhecimento a gestora municipal da Assistência Social e equipena área da gestão específica;
e)
Visitar, uma vez por mês, a gestão do PBF municipal de Valença-Bahia replicando o conhecimento
aos técnicos do CadÚnico e PBF na área da gestão específica;
f)
Buscar, permanentemente, uma forma de atualização do PBF de forma horizontal por meio de ações
articuladas e a partir da compreensão de estruturas comumente utilizadas na gestão de políticas públicas;
g)
Monitorar as Informações no Sistema de Vigilância Socioassistencial – VSA, para
h)
atendimento dos setores específicos da Secretaria de Promoção Social deValença/Bahia.
i)
Elaboração de diagnósticos específicos sobre cursos profissionalizantes e mercado de trabalho;
j)
Realização de estudos, pesquisas, mapeamento relacionados à cursos de formação e qualificação
profissional, programa e projetosde inclusão produtiva e serviços de intermediação do programa.


DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1 A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes,
especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
UNIDADE: 02.12.12
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PROJETO/ATIVIDADE: 2075
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900
FONTE DE RECURSOS: 00
3.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista
para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados da Prefeitura Municipal de Valença
pela Lei Orçamentária Anual


CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS ABAIXO:

ITEM

1

DESCRIÇÃO
prestação de serviços referente a
Apoio Administrativo e assessoria na
organização e o aprimoramento da
Gestão SUAS, no PBF, Vigilância
Socioassistencial e SUAS/WEB e na
Proteção Social Básica (PAIF, SCFV e
PIS) e da Proteção Social Especial de
Média e Alta Complexidade, como
também elaboração e construção Lei
SUAS, do Diagnósticos e Plano
Municipal de Assistência Social 20222025 no Município de Valença(BA)

MESES

VALOR
ESTIMADO
MENSAL

VALOR GLOBAL DO
ITEM

12

R$ 12.053,36

R$ 144.640,32

TOTAL

R$ 144.640,32

 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
 Menor preço Global.
 DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
D  Os serviços serão prestados de imediato, assim que o Processo licitatório for assinado pelas partes e

homologado.
 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
L  não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;
j) não assinar o contrato, quando cabível;
k) apresentar documentação falsa;
l) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
m) ensejar o retardamento da execução do objeto;
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n) não mantiver a proposta;
o) cometer fraude fiscal;
p) comportar-se de modo inidôneo;
 As sanções do item acima também se aplicam aos convocados, que não honrarem o compromisso

assumido injustificadamente.
 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da
licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;
 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;
 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o
Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 156/2018.
 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
D  Advertência por escrito;
E  Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o

qualserá caracterizada a inexecução total do contrato;
F  Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
G  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
e)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízosresultantes;
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A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
D  Advertência por escrito em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,03% sobre o valor

docontrato por ocorrência, até o limite de 10% (vinte por cento).
E  Em caso de inexecução total, multa compensatória de até 10% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;
F  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
G  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes;
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no Cadastro
de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em
percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às
empresas ou aos profissionais que:

D  Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
E  Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
F  Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante

o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela

Administração
7 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
7.1.O contratado obriga-se a:
a) fornecer os bens/prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da
Administração;
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b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação
fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros,
por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção dos serviços contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários
à execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os serviços exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita
execuçãodeste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou norma
exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à sua
execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para execução
completa e eficiente do transporte dos bens;
m)emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total.
8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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8.1. O Município de Valença obriga-se a:

a) Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10
(dez) dias da assinatura;
c) realizar o pagamento pela execução do contrato;
d) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial,
condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura
9 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor ou

por representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de
terceiros.
9.2. Durante a vigência do contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela Administração

doCONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.
9.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização

docontrato ou a outro servidor designado para esse fim.
9.4. A fiscalização dos serviços de que trata este ato licitatório será exercido pelo Executor do Contrato.
DISPOSIÇÕES GERAIS



10.1. O Município e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico financeiro da contratação, nos
termos do artigo 65, inciso 11, alínea "d", da Lei n° 8.666/93, por novo pacto precedido de cálculo ou de
demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha
de formação de preços e tendo como limite a média dos presos encontrados no mercado em geral.
10.2. O Município reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer serviço em desacordo com o
previsto neste Projeto Básico, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu
objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei n. 8.666/93,
assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da mesma lei, sem prejuízo das sanções previstas.
10.3. Qualquer tolerância por parte do Município, no que tange ao cumprimento das obrigações ora
assumidas pela Contratada, não importara, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou
perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo o Município exigir o seu
cumprimento a qualquer tempo.
10.4. A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre o Município e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela
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Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as
obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados,
previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer
outra.
10.5. A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira
responsabilidade por quais quer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, ao Município, seus
servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em
executá-lo, resguardando-se ao Município o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por
tais danos ou prejuízos.
10.6. A Contratada guardara e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou
documentos fornecidos pelo Município ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas
todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu termino.
10.7. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela
Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade do município, não podendo
ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, serão com a previa e expressa
autorização do município, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da
legislação.
10.8. A contratação será formalizada mediante emissão de nota de empenho de despesa, nos termos do art.
62 da Lei n. 8.666/93.
10.9. Toda a comunicação com o prestador de serviços será feita institucionalmente por meio de documentos
devidamente protocolados no Protocolo da Prefeitura Municipal. Não terá valor legal administrativo os
documentos encaminhados por meio diverso do protocolo.
10.10. Este projeto Básico segue as especificações descritas na Lei n. 8.666/93, que institui normas para uso
da modalidade de licitação Convite, mas que se aplica ao caso por analogia.

DO MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
 O valor estimado foi feita a pesquisa junto a empresas do ramo.

Valença, Data

JOANA GUIARÃES BAPTISTA
Secretária de Promoção Social
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº ____/2021 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO
DE VALENCA - BA E A EMPRESA ....................
O MUNICÍPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº
____________________________, com sede administrativa na _____________________, s/nº - Centro –
Valença - Bahia, CEP ____________, por seu Prefeito __________________, [nacionalidade, estado civil],
portador da Cédula de Identidade nº ________________ [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 (MF) sob o nº
________________, estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a)
[inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº
________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº
________________, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por [procuração/contrato
social/estatuto social], aqui denominada CONTRATADA, com base no Convite nº. 001/2021, do Processo
Administrativo nº.266/2021 e disposições da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar
o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente licitação tem como objeto a contratação da prestação de serviços referente a Apoio Administrativo e
assessoria na organização e o aprimoramento da Gestão SUAS, no PBF, Vigilância Socioassistencial e
SUAS/WEB e na Proteção Social Básica (PAIF, SCFV e PIS) e da Proteção Social Especial de Média e Alta
Complexidade, como também elaboração e construção Lei SUAS, do Diagnósticos e Plano Municipal de
Assistência Social 2022-2025 no Município de Valença(BA), descritos no Edital do Convite n.º 001/2021, cujos
quantitativos, preços final unitários e total constam na Proposta Contratada, as quais fica fazendo parte
integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
§1º A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos §1o do art. 65 da Lei
federal nº 8.666/93.
§2º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
§3º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se
responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
§4º Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da sua
vigência, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcional e
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operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa contratada, sobre
os quais manterá estrito e exclusivo controle.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
O valor deste contrato para o período de sua vigência é de R$ ____(___).
Parágrafo único - Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA
As despesas para o pagamento do Contrato decorrente desta licitação correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada:
UNIDADE: 02.12.12 – Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO/ATIVIDADE: 2075 – Manut. e Administ. de Pessoal/Serv. Técnicos e Administrativos e Encarg.
Gerais
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900 – Outros Serviços – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS: 00 – Recursos Ordinários
§1º. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
§2º. Do valor contratado: será aceito o cômputo de até 50% (cinquenta por cento) destinado ás despesas com
mão-de-obra e 50% (cinquenta por cento) destinado à despesa com transportes, tecnologia, hospedagem e
outros custeios, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 122 da Instrução Normativa nº 977 da R.F.B.


CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O início da execução dos serviços, objeto deste contrato, ocorrerá imediatamente após o recebimento pela
CONTRATADA da ordem de serviço emitida pelo CONTRATANTE.
§ 1º - O CONTRATANTE realizará execução dos serviços no endereço indicado na Autorização de Serviços.
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§ 2º - A CONTRATADA prestará os serviços mediante a apresentação da “Autorização de Serviços”,
devidamente preenchida, datada e assinada por funcionário autorizado, conforme modelo previamente
apresentado pela CONTRATANTE e acordado pelas partes.
§ 3º - Os serviços serão recusados no caso de apresentar especificações fora dos padrões solicitados, qualidade
inferior a apresentada em licitação.
§ 4º - Os serviços recusados deverão ser refeitos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a
partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa pelo CONTRATANTE, arcando a
CONTRATADA com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.
§ 5º - Não será admitida recusa de execução de serviço pela CONTRATADA em decorrência de sobrecarga na
sua capacidade instalada.
§ 6º - Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, a CONTRATADA deverá providenciar alternativas de
execução dos serviços, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o recebimento da formalização de
descontinuidade do serviço emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, será de 12 (doze) meses,, admitindo-se a
sua prorrogação nos termos do inc. II do art. 57 da Lei federal nº 8.666/93, observado o estabelecido no §4º art.
57 da Lei federal nº 8.666/93.
§1º A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do inc. II do art. 57 da Lei federal nº 8.666/93, está
condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através de termo aditivo.
§2º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas,
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Não será exigida garantias parar a execução do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
Cabe ao CONTRATANTE:
I -  Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes da execução dos serviços e possíveis interferências que
porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas.
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II -  Notificar, por escrito, à adjudicatária a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução do
objeto, fixando prazo para a sua correção;
III -  Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto licitado por um representante permanentemente designado,
nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93;
IV -  Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências deste Convite e anexos;
V -  Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da Prefeitura Municipal quanto
ao uso das instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados da adjudicatária;
VI -  Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do objeto deste Convite.
VII -  Solicitar o refazimento dos serviços que não atenderem às especificações do objeto contratado;
VIII -  Designar servidores do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos
termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
IX -  Fornecer à CONTRATADA, nomes e modelos de assinaturas dos responsáveis por liberar autorizações
para os serviços.
CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:
I -  quando da assinatura do contrato, apresentar a relação contendo os nomes e os números do CPF,
Carteira Profissional e PIS dos seus empregados que serão vinculados à prestação dos serviços;
II -  designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita
execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem como para zelar pela prestação
contínua e ininterrupta dos serviços, bem como, dentre os que permaneçam no local do trabalho, um que será o
responsável pelo bom andamento dos serviços e que possa tomar as providências pertinentes para que sejam
corrigidas todas as falhas detectadas;
III -  executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações
efetuadas pelo CONTRATANTE;
IV -  manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para
execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato;
V -  zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às
observações e exigências que lhe forem solicitadas;
VI -  comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços;
VII -  atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua
imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
VIII -  responder perante o CONTRATANTE pela conduta, freqüência, pontualidade e assiduidade de seus
empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo justificado ou
não, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE, antecipadamente,
todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus empregados vinculados à
execução do presente contrato;
IX -  respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina e
demais regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde
serão executados os serviços;
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X -  reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for determinado,
os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando as
instalações na mais perfeita condição de funcionamento;
XI -  arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção
dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso
fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após
a sua ocorrência;
XII -  manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XIII -  providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução dos serviços;
XIV -  efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;
XV -  instruir os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas portadores de boa conduta e
capazes de realizar os serviços ora contratados;
XVI -  realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar com
todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes
de trabalho e outras especificadas nos dissídios ou convenções coletivas;
XVII - pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal
designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive indenizações decorrentes de acidentes de
trabalho, demissões, vales transporte, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhista e
previdenciária, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou
transferi-las para o CONTRATANTE;
XVIII - apresentar mensalmente ao CONTRATANTE cópia da folha de pagamento dos seus empregados
vinculados ao presente contrato, na forma prevista no §5º do art. 31 da Lei 8.212/98;
XIX -  comprovar mensalmente o fornecimento de vale transporte e alimentação aos seus empregados
vinculados ao presente contrato, bem como o recolhimento das Contribuições Sociais e Previdenciárias (INSS,
FGTS e PIS), sob pena de, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, inclusive da folha de
pagamento, ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas até o cumprimento desta
obrigação;
XX -  fornecer o fardamento padrão nas quantidades previstas e todo e qualquer material necessário ao bom
desempenho do serviço;
XXI -  apresentar cópia autenticada da quitação da Rescisão Contratual dos empregados demitidos, dentro do
prazo de 30 (trinta) dias corridos, recolhendo de imediato a identificação (crachá) dos mesmos;
XXII - adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução deste contrato.
XXIII - Não utilizar o nome da Prefeitura Municipal para fins comerciais ou em campanhas e material de
publicidade, salvo com prévia e expressa autorização do Município.
§ 1º - À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:
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I - Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com o CONTRATANTE;
II - Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, bem como
todas as despesas decorrentes da execução do objeto para atender às necessidades das Secretarias e Órgãos
Municipais, tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, valestransporte, vales-refeição, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei;
III -  Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato,
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
IV -  Todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
§ 2º - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto
deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
§ 3º - São expressamente vedadas à CONTRATADA:
I -  a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste
contrato;
II -  a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do
CONTRATANTE;
III -  a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto é acompanhada e fiscalizada pelo(a) titular da Divisão
de Compras da Prefeitura Municipal, pelo órgão de controle interno do Poder Executivo, pelas Instâncias de
Controle Social e pelos Tribunais de Contas.
§ 1º - O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
§ 2º - A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE durante o período
de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário.
§ 3º - A atestação de conformidade da execução do(s) serviço(s) cabe ao titular do setor responsável pela
fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7BTDOHUCUG7K8QNVUWT20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

Sexta-feira
14 de Maio de 2021
35 - Ano - Nº 5678

35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$


(67$'2'$%$+,$%5$6,/

A CONTRATADA deve apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura relativa execução dos serviços, em 2 (duas)
vias, emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal, para fins de liquidação e pagamento,
acompanhada, quando solicitado pelo CONTRATANTE, das seguintes comprovações:
D  regularidade junto ao INSS-CND;
E  regularidade junto ao FGTS-CRF;
§ 1º - A nota fiscal/fatura emitida deverá conter as seguintes informações:
ĂͿ total de serviços prestados;
ďͿmultiplicação da quantidade indicada na Autorização de Serviço pelo preço proposto na Licitação.

§ 2º - A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da operação final
apresentar 3 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a partir da terceira,
considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais. Essa operação deverá ser
efetuada no valor final por tipo de serviço.
§ 3º - A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis, a contar do último dia do mês anterior ao
da emissão da nota fiscal/fatura, pré-faturamento com detalhes dos abastecimentos, para conferência por parte
do CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
§ 4º - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 10(dez) dias úteis, contado da data da
protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, caso estes forem exigidos
pelo CONTRATANTE na forma prevista nesta cláusula, mediante ordem bancária creditada em conta corrente
da CONTRATADA.
§ 5º - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
ĂͿ atestação de conformidade da execução dos serviços;
ďͿ comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (CRF);
ĐͿ garantia contratual, acaso tenha sido exigida.
§ 6º - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota
fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO e o pagamento ficará pendente, até que a
mesma providencie as medidas saneadoras.
§ 7º - A contagem do prazo para pagamento iniciar-se-á após reapresentação do documento fiscal, fato esse
que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da
prestação dos serviços pela CONTRATADA.
§ 8º - O CONTRATANTE não fica obrigado a tomar os serviços na totalidade do valor e das quantidades
estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o serviço efetivamente prestado.
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§ 9º - O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
§ 10 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre a
data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura
do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,
onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 
I = 0,00016438
I= L





Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMIERA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E DA MANUTENÇÃO DAS
CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
§1º. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do
INPC/IBGE.
§2º. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se
tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou
excessivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso
injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
I - advertência;
1) multa de:
ĂͿ 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato em caso de atraso
injustificado na execução do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a
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configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
ďͿ 0,3% (três décimos por cento) sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato por ocorrência de
descumprimento das obrigações assumidas.
ĐͿ 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período
superior ao previsto na alínea “a” ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
ĚͿ 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
II - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração do
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que O(A) CONTRATADO(A) ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na condição anterior.
§ 1º - As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, suspensão
temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, descontando-a do pagamento a ser efetuado.
§ 2º - Excepcionalmente, “ad cautelam”, o CONTRATANTE poderá efetuar a retenção do valor presumido da
multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei
n.º 8.666/93.
§ 1º - A rescisão deste contrato pode ser:
D  determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, exceto quanto ao inciso XVII;
E  amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
F  judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
§ 2º - A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
§ 3º - Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À
PROPOSTA
O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/1993 e vincula-se aos termos do edital do Convite nº
001/2021, constante do Processo Administrativo nº 266/2021 e da proposta vencedora da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas Foro da Cidade de Valença, Comarca de Valença, Estado da Bahia, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Valença, ...... de ......................... de 2021
MUNICÍPIO DE VALENÇA
JAIRO DE FREITAS BAPTISTA
Prefeito
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
Testemunhas:
1º ____________________________________________

2º ____________________________________________
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ANEXO III - MODELOS DAS DECLARAÇÕES EXIGIDAS
CONVITE Nº 001/2021
MODELO DE CREDENCIAL

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................,
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade,
estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador
(es) o Senhor (a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro
de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu
mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos
necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Convite nº 001/2021, conferindo-lhe, ainda,
poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais
condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.
Data e Local
ASSINATURA DO DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Observações:
1) emitir em papel que identifique a licitante.
2) Declaração a ser emitida pela licitante.
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CONVITE Nº 001/2021
MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos termos conhecimento de todas as
informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº. 123/06,
declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de
microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:
( ) para os efeitos do art. 30, III da Lei nº 8.666/93 o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do mesmo diploma.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa
regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública , cientes de que a não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará
decadência do direito à contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93,
especialmente a definida no art. 81 .
Data e Local
ASSINATURA DO DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
Observações:
1) emitir em papel que identifique a licitante.
2) Declaração a ser emitida pela licitante.
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DECLARAÇÃO QUE COMPROVE A INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
CONVITE Nº 001/2021

...................................................................(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.
Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações:
3) emitir em papel que identifique a licitante.
4) Declaração a ser emitida pela licitante.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7BTDOHUCUG7K8QNVUWT20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Maio de 2021
42 - Ano - Nº 5678

Valença

35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$


(67$'2'$%$+,$%5$6,/

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Valença, ...... de ......................... de 2021
À Comissão Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Valença
Ref.: Convite nº 001/2021
Abertura dos envelopes:
Horário:
horas
A ...................................................................(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 ......................... , através da presente, apresenta sua proposta de
preços, detalhada na planilha anexa, para a execução dos serviços de que trata o Convite em epígrafe, conforme
especificação constante do Anexo I deste Edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer o objeto licitado 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 Estadual n.º:
______________________________;
d) Endereço:
______________________________;
e) CEP:
______________________________;
f)  Cidade:
______________________________;
g) Estado:
______________________________;
h) Fone:
______________________________;
i)  Fax (se houver):
______________________________;
j)  E-mail:
______________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo (do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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MODELO DE PLANILHA ANEXA
PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:

E-MAIL:

FONE:

CONTATO:
CNPJ:

INSC. ESTADUAL:

VALIDADE DA PROPOSTA:

REPRESENTANTE LEGAL:

DADOS BANCÁRIOS: BANCO:

AGÊNCIA:

C/C:

OBJETO: Seleção de propostas para contratação da contratação da aquisição de materiais descartáveis, limpeza, higiene e
utilidades para atender a necessidades da Prefeitura Municipal de Valença, através do Sistema de Registro de Preços,
conforme especificações constantes neste Edital e Anexos.
PLANILHA DE QUANTATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM

...

DISCRIMINAÇÃO

FORMA

QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 1

VALOR
TOTAL 2

[O Licitante deve preencher a Proposta conforme
discriminação, unidade e quantidade para o item
que ofertar preço, de acordo com o Projeto
Básico – Anexo I] O erro na discriminação
ensejará a desclassificação.
VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL (POR EXTENSO):
VALOR TOTAL DA PROPOSTA 3 :
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto, sendo de
nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas,
tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço
ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, da
Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Convite nº 001/2021.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
____________________, _____/____/____
________________________________________
LOCAL
DATA
ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO

Para fins de julgamento da proposta e posterior registro de preço, serão consideradas até duas casas decimais.
O valor total para cada item será o valor unitário multiplicado pela quantidade total estimada.
3 O Valor Total da Proposta corresponde a soma de todos os itens para os quais o licitante ofertar proposta. 
1
2
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REPRESENTANTE
Observações: A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução
do contrato. As especificações e quantidades deverão ser àquelas especificadas no Anexo I, sob pena de desclassificação da
proposta da licitante, ressalvada as hipóteses previstas no Edital.
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2021
CONVITE Nº 003/2021
Objeto: Seleção da melhor Proposta de Preço para contratação da prestação de serviços
complementares de comunicação social e divulgação para a Prefeitura Municipal de Valença,
conforme especificações constantes deste Edital e Anexos.
RECIBO DE CONHECIMENTO DO CONVITE
(Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)
Razão Social: ______________________________________________________________________
CNPJ Nº __________________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________
Cidade: ______________________________ Estado: _______ Telefone: _______________________
Representante/Pessoa para Contato:______________________________________________________
CPF:_______________________________RG N º:__________________________________________.
Obtivemos, através do endereço eletrônico https://sai.io.org.br/ba/valenca/site/editais ou
www.valenca.ba.gov.br o Edital do Licitação da CONVITE Nº 003/2021.
__________________,_____de _____________ de 2021
_____________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre este Município e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria
preencher o recibo de entrega do edital e remeter departamento de Licitações, através do
telefone: (075) 3641-8319 ou por e-mail licitacao@valenca.ba.gov.br
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.
Valença - BA, 14 de maio de 2021

MÁRCIO HERBET ROCHA PINHEIRO
Presidente da CPL
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CARTA CONVITE

I - REGÊNCIA L EGAL
Lei Federal Nº 8.666/93 e Lei Complementar Nº 123/06
II - ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR FISCALIZADOR
Secretaria Municipal de Administração
III - MODALIDADE
Convite no. 003/2021

IV - PROCESSO A DMINISTRATIVO NO.
280/2021

V- TIPO DE L ICITAÇÃO
Menor Preço

VI – REGIME DE EXECUÇÃO
Empreitada por preço global

VII - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço Global
VIII – OBJETO
Constitui objeto desta licitação, a contratação da prestação de serviços complementares de
comunicação social e divulgação para a Prefeitura Municipal de Valença, de acordo com as
especificações constantes neste Edital e seus Anexos.
IX - L OCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E
INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA : 21 de maio de 2021
HORÁRIO: 10h00min
L OCAL : Paço Municipal, Sala de Licitações, Travessa General Labatut, s/nº - Centro –Valença –
Bahia
X - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: 02.05.05, 02.09.09, 02.10.11, 02.11.11, 02.12.12
PROJETO(S)/ATIVIDADE(S): 2016, 2021, 2042, 2061, 2161, 2075
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900
FONTE DE RECURSOS: 00, 42, 01, 42, 02, 14 e 00
XI - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
XII – DESPESA ESTIMADA
03 (três) meses
R$ 132.765,32
XIII - L OCAL , HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta Licitação
serão prestados pelo Pregoeiro, diariamente, das 08h00min às 14h00min, no Departamento de
Compras, Licitação e Gestão de Contratos, vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda, situado à
Travessa General Labatut, s/nº - Centro –Valença – Bahia, pelo Telefone: (075) 3641-8319 ou por email licitacao@valenca.ba.gov.br
PRESIDENTE DA CPL RESPONSÁVEL

MÁRCIO HERBET ROCHA PINHEIRO
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria nº. 001, de 04/01/2021, publicada no Diário Oficial do Município

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7BTDOHUCUG7K8QNVUWT20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

Sexta-feira
14 de Maio de 2021
47 - Ano - Nº 5678

35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$
(67$'2'$%$+,$%5$6,/

CONVITE Nº 003/2021
EDITAL
A Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n.º 001, de 04/01/2021, na forma da Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, convida essa empresa para participar do Convite do tipo
"menor preço", apresentando cotação para contratação da prestação de serviços complementares de
comunicação social e divulgação para a Prefeitura Municipal de Valença, mediante as condições a
seguir.
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “ DOCUMENTAÇÃO” E “ PROPOSTA”
LOCAL: Paço Municipal, Sala de Licitações, Travessa General Labatut, s/nº - Centro –Valença – Bahia
DATA : 21 de maio de 2021
HORÁRIO: 10h00min
1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes
referentes a este Convite 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 este Convite, 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.
3. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação no Diário
Oficial da União e no Diário Oficial do Município, disponíveis, respectivamente, no endereço eletrônico
www.valenca.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 deste Convite.
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 segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação deste Convite.
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.valenca.ba.gov.br,
cabendo as licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das informações prestadas pela Comissão
Permanente de Licitação.
XV. DESCRIÇÃO DO OBJETO
15.1. A presente licitação tem como objeto a contratação da prestação de serviços complementares
de comunicação social e divulgação para a Prefeitura Municipal de Valença, conforme descrito neste
Edital e Anexos.
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XVI - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
16.1. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas interessadas do ramo pertinente ao
seu objeto, cadastradas ou não, escolhidas e convidadas pela Prefeitura Municipal ou que manifestarem
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
16.2. Não será admitida a participação de pessoa física, de consórcio de empresas, de empresa em regime
de falência ou concordata nesta Licitação.
16.3. Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou empregados, qualquer
pessoa que seja servidor ou agente político da Prefeitura Municipal;
16.4. Estejam cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
aplicada por qualquer órgão, bem como sanção de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal.
16.5. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e
penalidades legais aplicáveis.
16.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e pelo Código Penal Brasileiro.
XVII - DO PROCEDIMENTO
17.1. O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes Documentação
e Proposta até o dia, hora e local fixados no Preâmbulo.
17.2. Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de interessada retardatária, a não ser como
ouvinte.
17.3. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada 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 às propostas.
17.4. Entende-se por documentos de credenciamento:
ĂͿcontrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante;
ďͿprocuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em
seu nome em qualquer fase desta licitação.
17.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;
17.6. O documento credencial 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;
17.7. A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu
representante de se manifestar e responder em nome da licitante.
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17.8. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentação e Proposta, não serão permitidas
quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste Convite.
17.9. 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 pelos representantes legais das licitantes presentes.
17.10. 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.
17.11. Os envelopes Proposta das empresas inabilitadas devem ser devolvidos a elas, devidamente
fechados.
17.12. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
Documentação, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Convite ou com
irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação posterior.
17.13. 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. 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 darse-á em sessão convocada previamente, diretamente às licitantes ou mediante publicação de aviso no
Diário Oficial do Município, disponível no endereço www.valenca.ba.gov.br.
17.14. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos
pela Comissão Permanente de Licitação para abertura dos envelopes Proposta.
17.15. As licitantes serão convocadas a comparecerem à sessão mediante publicação no Diário Oficial do
Município, disponível no endereço www.valenca.ba.gov.br ou mediante comunicação direta às licitantes,
por intermédio de ofício; e
17.16.
Os
envelopes
Proposta
ficarão
sob
guarda
da
Comissão
Permanente de Licitação, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos
representantes legais das licitantes presentes.
17.17. Após a abertura dos envelopes Documentação, os demais, contendo as propostas das licitantes
habilitadas, serão abertos:
ĂͿse houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de
interposição de recurso; ou
ďͿapós transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou
ĐͿapós dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto.
17.18. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Documentação e Proposta em uma
única sessão, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com
os requisitos do ato convocatório, 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.
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17.19. A(s) abertura(s) dos envelopes Documentação e Proposta será(ão) realizada(s) em sessão
pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.
17.20. Consideradas as ressalvas contidas neste Convite, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da
reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; e a inabilitação da licitante importa preclusão
do seu direito de participar das fases subseqüentes.
17.21. 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.
17.22. Ultrapassada a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
17.23. Abertos os envelopes Proposta, não caberá desclassificar as propostas por motivo relacionado à
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
17.24. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase deste
Convite, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documentos ou informação que deveriam constar originariamente da documentação
e das propostas.
17.25. 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.
XVIII - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
18.1. Até o dia, hora e no local fixados no preâmbulo deste Convite as licitantes deverão apresentar à
Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação e proposta, em envelopes
separados, fechados, com indicação em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além
da razão social da licitante, os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
CONVITE Nº 003/2021
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
CONVITE Nº 003/2021
PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02
XIX - DA HABILITAÇÃO
19.1. As licitantes deverão apresentar em envelope fechado os documentos relacionados a seguir:
19.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
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a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
Observação: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
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.
19.1.2. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
19.1.2.1.Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
19.1.2.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
19.1.2.3.Prova de regularidade perante:
19.1.2.4.A Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei e com a Procuradoria da
Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as
contribuições sociais, de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014;
19.1.2.5.As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante.
19.1.2.6.Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio de
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
19.1.2.7.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas.
19.1.3. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a
regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
19.1.4. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese
de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da data da
abertura da sessão pública.
19.1.5. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº
123/06).
19.1.6.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
19.1.3. Relativo à Qualificação Econômico-Financeira:
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da
licitação, caso o documento não consigne prazo de validade.
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19.1.4.Relativos à Qualificação Técnica:
19.1.4.1.atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Convite.
19.1.4.2.comprovação do licitante de que possui, em nome da empresa, atestado de responsabilidade
técnica para execução de serviço de características semelhantes às do objeto desta licitação ou de
possuir, em seu quadro, e na data prevista para a entrega da proposta, detentor de tal atestado,
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que seja
detentor de tal atestado.
19.1.4.2.1.
A comprovação de que o profissional pertence ao quadro da empresa deverá ser feita
através de uma das seguintes formas: 1) Carteira de Trabalho; 2) Certidão do Conselho Profissional; 3)
Contrato social; 4) Contrato de prestação de serviços; 5) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 6)
Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o
compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta
adjudicado.
19.1.5. Declaração da licitante enquadrada como microempresa ou empresas de pequeno porte, emitida
em papel timbrado, conforme modelo anexo a este edital, caso tenha intenção de se beneficiar do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar n.º
123/06 (Anexo III - Modelo de Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e
Atendimento às Exigências de Habilitação).
19.1.6. 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, 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) (Anexo III - Modelo de Declaração que
Comprove a Inexistência de Menor no Quadro da Empresa);
19.2. O representante legal que assinar os documentos emitidos pela licitante deverá estar credenciado
para esse fim, e ser comprovado se a Comissão Permanente de Licitação vier a exigir.
19.3. Os documentos exigidos neste ato convocatório, dentro do envelope Documentação, deverão ser
entregues numerados, preferencialmente em ordem, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência
e exame correspondente.
19.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
ĂͿem nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo:
ďͿse a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
ĐͿse a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
ĚͿserão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;
19.5. Caso as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na
fase de habilitação alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
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certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sendo que, em caso de não
regularização da documentação dentro do prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação,
conforme §§ 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06.
19.6. Os documentos exigidos neste Convite poderão ser apresentados em 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.
19.7. Somente serão aceitas cópias legíveis;
19.8. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e à Comissão Permanente de
Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.
XX - DA PROPOSTA
20.1. A proposta contida no Envelope nº 02 deverá:
ĂͿser emitida por computador ou datilografada, de preferência, em uma única via, redigida com clareza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também
rubricadas todas as suas folhas;
ďͿfazer menção ao número deste Convite e conter a razão social da licitante, o CNPJ, números de
telefones e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, bem como o banco, a agência
e os respectivos códigos e o número da conta corrente para efeito de emissão de nota de empenho e
posterior pagamento;
ĐͿindicação dos preços com base na, em conformidade ao modelo anexo a este edital;
ĚͿindicação do prazo não inferior a 60 (sessenta) dias;
ĞͿquaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante.
20.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a
preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos seus termos originais,
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, ou falhas formais, alterações
essas que serão avaliadas pela autoridade competente.
20.3. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros de
soma e/ou multiplicação e o preço global da proposta, se faltar;
ĂͿa falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante com
poderes para esse fim presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta; e
ďͿa falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos dados constantes dos
documentos apresentados dentro do Envelope nº 01 - Documentação.
XXI - DOS PREÇOS
21.1. O preço indicado ao objeto, nas propostas ofertadas pelas licitantes, deverá ser mantido durante o
presente exercício, ressalvadas as disposições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
21.2. Nos preços ofertados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas,
fretes, enfim, quaisquer outras despesas necessárias a execução do objeto licitado, bem, assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.
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21.3. 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, seja para
mais ou para menos.
21.4. Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos e, de
preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se
qualquer valor além dos centavos;
21.5. Não se admitirá preço global superior ao orçamento estimado.
XXII - DOS PRAZOS
22.1. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias a contar da data prevista no preâmbulo deste
Convite para recebimento e início da abertura dos envelopes Documentação e Proposta.
22.2. Caso o prazo apresentado nesta condição não esteja expressamente indicado na proposta, será
considerado como aceito para efeito de julgamento, não sendo esta omissão suficiente para
desclassificação da proposta.
22.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal, este poderá
solicitar prorrogação da validade acima referida, por igual prazo, no máximo.
22.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes
Documentação e Proposta, sem que ocorra a convocação ou a solicitação de que trata o item 22.1., as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
XXIII - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
23.1. Serão desclassificadas, conforme dispõem os incisos I e II do artigo 48 da Lei n.º 8.666/93, as
propostas que:
ĂͿapresentarem preços excessivos ou com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços
manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;
ďͿnão atenderem às exigências contidas neste Convite.
XXIV - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
24.1. Caso a proposta melhor classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta de microempresas e empresas de pequeno porte igual ou até 10% (dez
por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte poderá, no prazo de 05 (cinco minutos), contados da
solicitação do Presidente da Comissão, na sessão de habilitação e julgamento das propostas, apresentar
uma única proposta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que, atendidas as
exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;
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b) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma
da alínea anterior, o Presidente da Comissão, convocará as licitantes remanescentes que porventura se
enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
24.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, será realizado sorteio que definirá a
ordem de convocação para o encaminhamento da oferta final do desempate.
24.3. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será
adjudicado à licitante com proposta originalmente melhor classificada se, houver compatibilidade de preço
com o valor estimado para contratação e esta for considerada habilitada nos termos deste Edital.
24.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Convite, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais
licitantes.
24.5. Não se admitirá proposta que apresentar preço simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este
Convite não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
24.6. À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o
julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, e a decisão
quanto às dúvidas ou omissões deste Convite.
24.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro
de pessoal da Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
24.8. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 3(três) dias úteis para
apresentação de nova documentação e (ou) de outras propostas.
XXV - DO DESEMPATE
25.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas será efetuado sorteio em ato público, para o qual
todas as licitantes serão convocadas.
XXVI - DO DIREITO DE PETIÇÃO
26.1. Observado o disposto no §6º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso
ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 2 (dois) 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 deste Convite.
26.2. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 2
(dois) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação
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poderá, no prazo de 2 (dois) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente
informado, ao Prefeito Municipal.
26.3. Para efeito do disposto no § 5º do Art. 109, da Lei n.º 8.666/93, ficam os autos deste Convite
franqueados aos interessados.
26.4. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender
reconsideração total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser
apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.
XXVII - DA ADJUDICAÇÃO
27.1. Atendidas todas as condições deste Convite, o objeto será adjudicado GLOBALMENTE à licitante
declarada vencedora.
XXVIII - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE E DO(A) CONTRATADO(A)
28.1. Caberá a Prefeitura Municipal:
ĂͿEsclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes da execução do objeto licitado e possíveis interferências
que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas.
ďͿNotificar, por escrito, à adjudicatária a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução do
objeto licitado, fixando prazo para a sua correção;
ĐͿAcompanhar e fiscalizar a entrega do objeto licitado por um representante permanentemente
designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93;
ĚͿEfetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades
e exigências deste Convite e anexos;
ĞͿPrestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da Prefeitura Municipal
quanto ao uso das instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados da adjudicatária;
ĨͿ Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do objeto deste
Convite.
28.2. Caberá à empresa adjudicatária o cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas previstas
nas especificações técnicas:
ĂͿNão utilizar o nome da Prefeitura Municipal para fins comerciais ou em campanhas e material de
publicidade, salvo com prévia e expressa autorização do Município;
ďͿResponder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do Município ou de
terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais durante a execução do objeto licitado;
ĐͿPlanejar, desenvolver, implantar e a execução do objeto do Convite, de acordo com os requisitos
estabelecidos nas especificações técnicas;
ĚͿAssumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação;
ĞͿReportar ao Município imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam
comprometer a execução do objeto licitado e o bom andamento das atividades do Município;
ĨͿ Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica
pertinentes à adjudicação, que eventualmente venham a ser solicitados pelo Município;
ŐͿResponsabilizar-se-á por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;
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ŚͿFornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidos pela
Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho – SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas
sobre medicina e segurança do trabalho;
ŝͿ Garantir até a entrega no endereço indicado na Autorização de Serviços todas as medidas que
garantam a prestação de serviços de qualidade, bem como transporte, estocagem e manuseio com
adequadas condições higiênicas e sanitárias.
ũͿ Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.
ŬͿCorrigir, alterar e/ou trocar o serviço entregue e não aprovado pelo Município conforme prazo definido
por este edital e seus anexos.
28.3. A empresa adjudicatária não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus
decorrente desses fatos.
XIX - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
29.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido, mediante recibo, em se tratando de compras:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e conseqüente aceitação.
29.2. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do
objeto do contrato correrão por conta DO(A) CONTRATADO(A).
29.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a execução dos serviços em desacordo com o
Contrato.
XXX - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
30.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Convite por
irregularidade na aplicação da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, em até 2 (dois) dias úteis antes da data
fixada para abertura dos envelopes de habilitação (Documentação).
30.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração do Município a
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento e abertura
dos envelopes Documentação e Proposta, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
30.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste Convite até o
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
30.4. A impugnação interposta deverá ser feita, exclusivamente, no endereço indicado no Preâmbulo
deste instrumento convocatório.
XXXI - DO CONVITE
31.1. A critério da Administração do Município, este Convite poderá:
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ĂͿser anulado de ofício, se houver ilegalidade, ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado; ou
ďͿser revogada, a juízo da Administração do Município, se for considerado inoportuno ou inconveniente
ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta; ou
ĐͿter a data de abertura dos envelopes Documentação e Proposta transferida, por conveniência
exclusiva da Administração.
31.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Convite:
ĂͿa anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93;
ďͿa nulidade do procedimento licitatório induz à da adjudicação, ressalvado, ainda, o dispositivo citado
na subcondição anterior;
ĐͿno caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
31.3. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação no
Diário Oficial do Município, salvo aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício,
aos representantes legais das licitantes, principalmente, quanto:
ĂͿpedidos de esclarecimento;
ďͿa habilitação ou inabilitação da licitante;
ĐͿo julgamento das propostas;
ĚͿo resultado de recurso porventura interposto;
ĞͿo resultado de julgamento deste Convite.
31.4. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste ato convocatório e de outros assuntos
relacionados a presente licitação poderão ser solicitados por mensagem eletrônica ao endereço
licitacao@valenca.ba.gov.br ou na Sala das Licitações, situada no endereço indicado no Preâmbulo deste
Edital.
XXXII - DOS ANEXOS
32.1. São partes integrantes deste Edital:
Anexo I – Projeto Básico;
Anexo II - Minuta de Contrato;
Anexo III - Modelos das Declarações Exigidas;
a) MODELO DE CREDENCIAL
b) MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
c)  MODELO DE DECLARAÇÃO QUE COMPROVE A INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA
EMPRESA
Anexo IV - Modelo de Proposta Comercial
XXXIII - DO FORO
33.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Valença,
Comarca de Valença, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos
previstos na Constituição Federal.
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Valença, 13 de maio de 2021

MÁRCIO HERBET ROCHA PINHEIRO
Presidente da CPL

NILZA CARVALHO SOUZA BAIÃO
Membro - Matrícula nº 56601

IVANA LUZ CONCEIÇÃO SOUSA
Membro - Matrícula nº 56561
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2021
CONVITE Nº 003/2021
ANEXO I – PROJETO BÁSICO


OBJETO

1.1. Este Projeto Básico visa orientar a Administração Pública quanto a contratação da prestação de
serviços complementares de comunicação social e divulgação para a Prefeitura Municipal de
Valença.
1.1.1. Os quantitativos previstos neste termo visam atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Valença até que se conclua a Concorrência para contratação de uma Agência de Publicidade.
1.1.2. Os quantitativos e especificações dos serviços a serem tomados a partir da contratação
decorrente da licitação a qual este Projeto encontrar-se vinculado são os seguintes:

ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
Prestação de serviços
técnicos especializados
complementares
de
comunicação
social
(jornalista,
redator,
designer
gráfico,
gerente de criação,
editor
de
mídia
audiovisual e operador
de mídia audiovisual)
para
a
Prefeitura
Municipal de Valença
Serviço de Divulgação –
Produção e Impressão
de Panfletos
Serviço de Divulgação –
Criação de Spots para
Rádio, Carros de Som e
Mídias Sociais
Serviço de Divulgação –
Veiculação de Spots por
Carros de Som (rua)

QUANT.

MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

03

mês

R$ 13.276,53

R$ 39.829,6

100.000

Un

R$ 0,16

R$ 16.000,00

50

Un

R$ 150,00

R$ 7.500,00

550

Horas

R$ 70,00

R$ 38.500,00

TOTAL R$ 132.765,32
1.1.3. Os preços previstos na tabela forma obtidos a partir da ferramenta de pesquisa de preços do
Banco de Preços (www.bancodeprecos.com.br).


DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
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2.1. O escopo dos serviços contratados envolvem as seguintes atividades a serem desenvolvidas por
jornalista, redator, designer gráfico, gerente de criação, editor de mídia audiovisual e operador de
mídia audiovisual para atender necessidades da Prefeitura Municipal de Valença, demandadas pela
Diretoria Municipal de Comunicação.
2.2.
A contratada deverá atender as necessidades que forem demandadas pela Diretoria Municipal
de Comunicação, disponibilizando a atuação e consultoria dos seguintes profissionais para as seguintes
atividades:
2.2.1. Jornalista:
• Apurar, redigir e organizar informações e notícias gerais de interesse da Prefeitura Municipal de
Valença;
• Efetuar coberturas de eventos da Prefeitura Municipal de Valença para promover suas divulgações nos
veículos de comunicação;
• Manter contato com as assessorias de comunicação dos órgãos públicos para levantamento de pautas
e assuntos de interesse para divulgação;
• Atender a demandas da mídia nacional e internacional, comunicando-se também em inglês, quando em
eventos com imprensa estrangeira (por exemplo, na divulgação de leilões de transmissão e geração);
• Produzir todo o material informativo para a área de notícias do portal e Intranet da Prefeitura Municipal
de Valença;
• Realizar análise do clipping de notícias da Prefeitura Municipal de Valença;
Orientar fontes antes das entrevistas, marcar, acompanhar e gravar entrevistas;
• Revisar textos e notícias a serem publicados no site da Prefeitura Municipal de Valença e na Intranet;
• Apurar e selecionar mailings de jornalistas para envio das notícias da Prefeitura Municipal de Valença;
• Enviar notas, releases e avisos de pauta para imprensa por mailing, inclusive em inglês, quando da
divulgação de eventos para a mídia estrangeira;
• Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou
ambiente.
2.2.2. Redator:
• Auxiliar no planejamento e executar trabalhos de comunicação;
• Criar e redigir, inclusive em inglês, peças, relatórios e publicações para aprimorar a comunicação com
os diversos públicos externos e internos da Prefeitura Municipal de Valença;
• Redigir e realizar leitura preliminar dos conteúdos a serem publicados nas mídias sociais e campanhas
institucionais da Prefeitura Municipal de Valença;
• Produzir textos institucionais para divulgação interna e externa, inclusive na língua inglesa;
• Produzir e publicar conteúdo institucional por meio de relatórios e publicações para as seções do site;
• Produzir e publicar conteúdo para as mídias sociais (Twitter, Facebook, Youtube, Instagram etc.);
• Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou
ambiente.
2.2.3. Designers:
• Executar animações para os banners digitais para equipamentos multimídia;
• Promover compilação, organização e arquivamento de textos e imagens para processamento em
impressão off-set e laser;
• Elaborar elementos gráficos (imagens, figuras, banners, botões, barras, separadores etc.) para
ambiente web;
• Criar ilustrações;
• Criar logomarcas, identidades visuais, conceitos e storyboards;
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• Pesquisar referências e materiais para subsidiar a criação de peças e campanhas de comunicação;
• Adequar projetos gráficos com qualidade visual e valorização do objeto do trabalho;
Projetar livros, catálogos, folders, folhetos, cartazes, cartões, identidade visual (logotipo), parte de
papelaria (convites, cartazes, blocos de anotações, cartões de identificação, crachás) e vários outros
objetos impressos;
• Auxiliar na coordenação da parte visual de todos os eventos internos e externos;
• Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou
ambiente;
• Criar e modificar scripts em páginas web utilizando JavaScript;
• Desenvolver a programação visual de novos produtos como canetas, pastas, bottons, cartões de visita,
sinalização, crachás etc., para que atendam às especificações e particularidades da Identidade Visual da
Prefeitura Municipal de Valença;
• Desenvolver conceitos e identidades visuais para campanhas internas e externas, projetos e eventos,
observando conceitos de design, harmonização de cores e utilização de grids;
• Desenvolver layouts, programação em HTML (Hypertext Markup Language) e folhas de estilo CSS
(Cascading Style Sheets) para a Internet e Intranet;
• Diagramar e fazer paginação de textos para preparação de cadernos de impressão;
• Promover o fechamento de arquivos para gráficas e bureaus de serviços;
• Importar e exportar arquivos para impressão e para Internet;
• Manipular arquivos vetoriais e criação de animações (SVG - Scalable Vector Graphics, DHTML –
Dynamic HTML);
• Manipular arquivos vetoriais e mapa de bits e criar peças gráficas nos programas CorelDraw, Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator e/ou Adobe InDesign;
• Promover melhoria da qualidade visual das páginas da Prefeitura Municipal de Valença na Internet e
Intranet;
• Preparar apresentações multimídia sobre/para exibição em eventos, utilizando o PowerPoint e/ou outra
ferramenta disponível;
• Realizar atividades de pré-impressão e montagem de provas impressas (bonecas);
• Realizar operações de navegação, pesquisa, seleção, impressão e download de arquivos gráficos a
partir da Internet;
• Revisar a forma nos trabalhos diagramados;
• Diagramar e elaborar arte para publicação de notícias no portal e Intranet;
• Enviar matérias para mailing de jornalistas;
• Selecionar, escanear e tratar imagens e documentos;
Separar cores, ajustar resolução de saída e promover o fechamento de arquivos em JPG, TiFF, PDF e
EPS.
2.2.4. Gerente de criação:
Todas as mesmas atividades de Designers Gráficos, somando-se:
• Promover o acompanhamento e controle do ponto eletrônico dos profissionais contratados;
• Servir de preposto da Contratada junto à Prefeitura Municipal de Valença nas questões administrativas
do contrato;
• Realizar a gestão da equipe contratada, assegurando o bom andamento dos trabalhos.
2.2.5. Editor de mídia audiovisual:
• Entender as necessidades audiovisuais da Prefeitura Municipal de Valença e propor soluções às
necessidades levantadas;
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• Prestar suporte técnico para captação de filmagens na sede da Prefeitura Municipal de Valença ou em
outros locais em Valença;
• Editar material captado;
• Estruturar narrativas de filmes e mídias audiovisuais;
• Editar imagens e Áudio;
• Selecionar imagens;
• Ordenar narrativas de filmes e mídias audiovisuais;
• Exportar mídias audiovisuais;
• Cortar e tratar áudio;
• Participar da captação de material;
• Corrigir cores, brilho e contraste;
• Analisar qualidade de imagem e som;
• Montar filmes e mídias audiovisuais em sistema de edição;
• Definir corte final de filmes e mídias audiovisuais;
• Mixar áudio;
• Revisar edições finais;
• Adicionar artes gráficas;
• Adequar formatos de artes gráficas;
• Sonorizar mídias audiovisuais;
• Definir efeitos visuais;
• Modular tempos narrativos;
• Filmar e captar imagens;
Operar o estúdio e os equipamentos disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Valença;
• Sincronizar som com imagem;
• Assessorar, no que tange à pós-produção de audiovisuais, as diversas equipes da Agência envolvidas
no processo, em especial a AID;
• Aplicar e criar efeitos especiais, caracteres e créditos;
• Promover levantamento de necessidades de aquisição de novos equipamentos;
• Promover o controle, a guarda e o bom funcionamento dos equipamentos disponibilizados pela
Prefeitura Municipal de Valença;
• Garantir controle da manutenção de equipamentos;
• Gerenciar o cumprimento dos prazos de entrega das solicitações;
2.2.6. Operador de mídia audiovisual:
• Promover a operação informatizada de áudio e vídeo do sistema de som ambiente e dos equipamentos
de gravação das sessões de reuniões, na sede da Prefeitura Municipal de Valença ou em outros locais
em Valença;
• Realizar montagem, teste e desmontagem de equipamentos de áudio e vídeo (câmeras remotas,
gravadores, mesas de som, som ambiente e seus periféricos, televisores, projetores, suportes de TV,
suportes de projetor e videoconferências);
• Efetuar gravação de áudio e/ou vídeos de eventos além de edição linear de áudio e/ou vídeo em
ambiente computacional;
• Configurar e administrar interface entre computadores e equipamentos de áudio e vídeo em ambiente
Microsoft Windows;
• Produzir relatórios e planilhas de controle de uso, estado de conservação, necessidade ou não de
manutenção das salas e equipamentos disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Valença;
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• Efetuar serviços de operação do áudio dos sistemas de som ambiente da Prefeitura Municipal de
Valença, bem como operar os equipamentos de gravação de áudio e vídeo das sessões do plenário, sob
a supervisão e fiscalização da Prefeitura Municipal de Valença;
• Viabilizar a realização de reuniões por meio de videoconferência;
• Viabilizar a transmissão das reuniões e audiências públicas (ao vivo ou gravadas), via Intranet e
Internet, com o apoio da equipe de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Valença;
• Encaminhar as gravações realizadas a Diretoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Valença;
• Gerenciar a rede a fim de promover o compartilhamento de arquivos e recursos de hardware, além de
transmissões de vídeo ao vivo via Intranet/Internet;
Implementar procedimentos operacionais e rotinas especializadas visando à maior eficiência na
administração de recursos de áudio e vídeo e informática relacionados às atividades;
• Conferir equipamentos e ligações, antes da realização dos eventos;
• Efetuar gravação e degravação de vídeos de eventos;
• Comunicar, de imediato, qualquer dificuldade, defeito em equipamento ou outro fato que
venha a interferir na boa e perfeita execução dos serviços;
• Realizar reparos básicos em equipamentos;
• Formular diagnósticos para consertos especializados;
• Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados, bem como do local de trabalho;
• Fazer levantamento de equipamentos que necessitem ser trocados ou adquiridos para o
perfeito funcionamento dos recursos de áudio e vídeo desta Prefeitura Municipal de Valença, bem como
informar à área responsável as especificações destes equipamentos;
• Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de
atuação e das necessidades da Prefeitura Municipal de Valença;
• Realizar edições simples no material (áudio e/ou vídeo) captado em face da atividade junto à
Prefeitura Municipal de Valença;
• Operar sistemas digitais ou analógicos de captação e distribuição de sinais de som, gerados
pela mesa de áudio;
• Executar outras atividades correlatas;
2.3. Na execução os serviços deverão ser prestados mediante consultas técnicas e visitas in loco:
a) Disponibilizar número de telefone para o esclarecimento de dúvidas e orientações;
b) Disponibilizar e-mail para solicitação e esclarecimento de dúvidas e orientações;
c) Responder as dúvidas encaminhadas por e-mail em até 48 horas;
2.4.
A Contratada ainda deverá providenciar a execução dos seguintes serviços de divulgação,
obedecendo-se aos encaminhamentos da Diretoria de Comunicação, tais como Produção e Impressão de
Panfletos, Criação de Spots para Rádio, Carros de Som e Mídias Sociais e Veiculação de Spots por
Carros de Som (rua).
2.4.1. Requisitos mínimos de qualidade técnica e estética e do recebimento dos produtos:
2.4.2. As identidades visuais, os videografismos e animações ou quaisquer outros recursos de
computação gráfica que venham a ser utilizados devem seguir padrões de qualidade técnica e estética
compatíveis com produção televisiva e cinematográfica brasileira em geral, observando ainda a devida
harmonia na composição de cores e na disposição de elementos gráficos.
2.4.3. Deverá ser observada a adequação da linguagem, a precisão no uso de termos, as regras
gramaticais e de correção da língua portuguesa, o correto emprego de termos técnicos e sua devida
tradução para linguagem mais acessível, considerando que os vídeos se destinam ao público em geral
(não especializado).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7BTDOHUCUG7K8QNVUWT20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Maio de 2021
65 - Ano - Nº 5678

Valença

35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$
(67$'2'$%$+,$%5$6,/

2.4.4. A edição dos áudios e vídeos deverá seguir padrões técnicos de enquadramentos, fotografia e
movimentos de câmera compatíveis com a linguagem da televisão e do cinema brasileiro.
2.4.5. Os atores utilizados devem estar maquiados e vestidos com sobriedade.
2.4.6. Os créditos das fontes, as legendas, videografismos e outras inserções de caracteres devem
estar corretamente grafadas.
2.4.7. A captação, tratamento e finalização de áudios, vídeos e iluminação deverão seguir padrões
compatíveis com produção adotada pela televisão brasileira, com imagens claras e visíveis, adequado
casamento entre texto e imagem e sincronia de som, sem delay, distorções, ruídos ou vazamento de
áudio.
2.4.8. Todas as imagens deverão ser captadas em qualidade igual ou superior ao formato 16:9
Widescreen em 1920 por 1080.
2.4.9. Todos os áudios devem ser equalizados e mixados em níveis adequados, seguindo os padrões e
recursos técnicos utilizados pela televisão nacional, sem ruídos e distorções.
2.4.10. As imagens deverão ser editadas em ilha não linear, seguindo os padrões e recursos técnicos
utilizados atualmente no mercado de televisão brasileiro.
2.4.11. Deverão ser mantidos os corretos níveis de vídeo, bem como a saturação e a fase de cores das
imagens.
2.4.12. Deverão ser evitados ruídos de luminância, crominância e quantização.
2.4.13. Não deverá haver nenhum erro de processamento ou manipulação ou defeitos que se
sobreponham às imagens.
2.4.14. Não poderá ocorrer atrasos de áudio ou vídeo que resultem em erros de sincronismo.
2.4.15. Os produtos que não obedecerem aos padrões mínimos descritos neste item não serão
recebidos pela Contratante, devendo ser refeitos pela Contratada em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis.
2.5.
Direitos de Propriedade e Direitos Autorais
2.5.1. Com a assinatura do Contrato, a Contratada assegura à Contratante:
2.5.1.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo à contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
2.5.1.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do objeto, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista
autorização expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis.
2.6. Produtos, prazos para execução e entregas: Considerando os itens 2.2, 2.3. e 2.4, para cada
unidade demandada pela Prefeitura Municipal, deverão ser produzidos nos prazos delimitados os seguintes
produtos intermediários e o seguinte produto final:
ITEM 2.2.
PRODUTO
ROTEIRO
DE EDIÇÃO
(PRODUTO
INTERMEDIÁRIO)

CARACTERÍSTICAS
ARQUIVO
TEXTO
CONTENDO O ROTEIRO DE
EDIÇÃO FINALIZADO.

PRAZOS
A SER ENCAMINHADO PARA
APROVAÇÃO EM ATÉ 10
DIAS ÚTEIS APÓS A
SOLICITAÇÃO POR MEIO DE
ORDEM
DE
SERVIÇO
ENVIADA
PELA
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CONTRATANTE
POR
E-MAIL
CONTRATADO

AO

ARQUIVOS DE IMAGEM EM
ALTA DEFINIÇÃO PARA
USO
EM
PAPEIS
IMPRESSOS E ARQUIVO
PARA INTERNET, EM LINK
PROVISÓRIO
NO
WETRANSFER,
LINK
PERMANENTE
NO
ONDRIVE
(QUANDO
APROVADO) E PENDRIVE
OU
HDMOVEL
(PARA
BACKUPS).

A SER ENCAMINHADO PARA
APROVAÇÃO EM ATÉ 10
DIAS ÚTEIS APÓS A
APROVAÇÃO DA ARTE

PRODUTO
ROTEIRO
DE
EDIÇÃO (PRODUTO
INTERMEDIÁRIO)

CARACTERÍSTICAS
ARQUIVO
TEXTO
CONTENDO O ROTEIRO
DE EDIÇÃO FINALIZADO.

STORYBOARD (PRODUTO
INTERMEDIÁRIO)

EM FORMATO DIGITAL,
CONTENDO SEQUÊNCIA
ILUSTRADA DO ROTEIRO,
APLICAÇÃO
DOS
LETTERINGS
(E
DA
RESPECTIVA TIPOLOGIA
USADA) E PALETA DE
CORES PREDOMINANTE
DA PRODUÇÃO.
ARQUIVOS DE ÁUDIO EM
ALTA DEFINIÇÃO PARA
USO EM CARRO DE SOM
E INTERNET, EM LINK
PROVISÓRIO
NO
WETRANSFER,
LINK
PERMANENTE
NO
ONDRIVE
(QUANDO
APROVADO) E PENDRIVE

PRAZOS
A SER ENCAMINHADO PARA
APROVAÇÃO EM ATÉ 10
DIAS ÚTEIS APÓS A
SOLICITAÇÃO POR MEIO DE
ORDEM
DE
SERVIÇO
ENVIADA
PELA
CONTRATANTE
POR
E-MAIL
AO
CONTRATADO
A SER ENCAMINHADO PARA
APROVAÇÃO EM ATÉ 10
DIAS ÚTEIS APÓS A
APROVAÇÃO DO ROTEIRO

PANFLETO
FINAL)

(PRODUTO

ITEM 2.3.

SPOTS (PRODUTO FINAL)

A SER ENCAMINHADO PARA
APROVAÇÃO EM ATÉ 10
DIAS ÚTEIS APÓS A
APROVAÇÃO
DO
STORYBOARD

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7BTDOHUCUG7K8QNVUWT20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Maio de 2021
67 - Ano - Nº 5678

Valença

35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$
(67$'2'$%$+,$%5$6,/

OU HDMOVEL
BACKUPS).

(PARA

ITEM 2.3.
PRODUTO
ÁUDIO VEICULADO E MAPA
DE VEICULAÇÃO DOS
SPOTS (PRODUTO FINAL)

CARACTERÍSTICAS
ARQUIVOS DE ÁUDIO EM
ALTA-DEFINIÇÃO
DISPONIBILIZADO PELA
DIRETORIA
DE
COMUNICAÇÃO E O
MAPA DE VEICULAÇÃO,
COM
O
ROTEIRO
CUMPRIDO
PELO
CONTRATADO

PRAZOS
A SER ENCAMINHADO PARA
APROVAÇÃO EM ATÉ 10
DIAS ÚTEIS APÓS A
APROVAÇÃO DO ROTEIRO
DE RUAS ONDE SERÃO
VEICULADOS OS ÁUDIOS

2.7.
Outras observações: caso o produto apresentado para aprovação a cada fase não seja
aprovado, o Contratado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar nova versão, com os ajustes
e correções solicitadas.
2.8.
Entrega: os produtos (conteúdos gravados em Pen Drive ou HD Externo) deverão ser entregues
na Prefeitura Municipal, no Paço Municipal, Sala de Licitações, Travessa General Labatut, s/nº - Centro –
Valença – Bahia, de segunda a sexta-feira, de 09h às 11h30 e de 14h às 16h30), ou em endereço
previamente acordado entre CONTRATADA e Contratante; ou ainda disponibilizados nas plataformas
Wetransfer ou Onedrive.
2.9.
Procedimento de verificação do cumprimento da obrigação da contratada de manter
integralmente as condições exigidas na licitação durante todo o período de execução: O pagamento da
Contratada, a ser realizado em parcela única após o recebimento definitivo dos serviços prestados
referentes a cada demanda da Prefeitura Municipal, subordina-se à verificação da manutenção, pela
empresa, das condições de habilitação exigidas na licitação.


JUSTIFICATIVA

Até que se conclua todo o processo licitatório para contratação de uma agência de publicidade, a
Prefeitura Municipal de Valença necessita tomar os serviços objetos deste Contrato, com vistas a melhor
interrelação com a população, sobretudo no momento em que a Pandemia de COVID-19 exige a
manutenção da mobilização da população quanto as medidas de proteção e enfrentamento.


DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações
vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:

UNIDADE: 02.05.05, 02.09.09, 02.10.11, 02.11.11, 02.12.12
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PROJETO(S)/ATIVIDADE(S): 2016, 2021, 2042, 2061, 2161, 2075
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900
FONTE DE RECURSOS: 00, 42, 01, 42, 02, 14 e 00
4.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária
prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados da Prefeitura
Municipal de Valença pela Lei Orçamentária Anual


CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS ABAIXO:

 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
 Menor preço Global.
 DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
D  Os serviços serão prestados de imediato, assim que o Processo licitatório for assinado pelas partes e

homologado.
 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 Comete infração administrativa, o licitante/adjudicatário que:

a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

b) não assinar o contrato, quando cabível;
c) apresentar documentação falsa;
d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto;
f)  não mantiver a proposta;
g) cometer fraude fiscal;
h) comportar-se de modo inidôneo;
 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão,
convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativosao objeto da contratação;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
dolicitante;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pelaqual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;
 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
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Contratante pelos prejuízos causados;
 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código
Civil.
 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 156/2018.
 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
D  Advertência por escrito;
E  Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias,

após o qualserá caracterizada a inexecução total do contrato;
F  Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
G  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
e)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade queaplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízosresultantes;
A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
D  Advertência por escrito em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,03% sobre o

valor docontrato por ocorrência, até o limite de 10% (vinte por cento).
E  Em caso de inexecução total, multa compensatória de até 10% (vinte por cento) sobre o valor do

contrato;
F  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
G  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes;
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão,

convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será
descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do
contrato e das demais cominações legais.
As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas
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às empresas ou aos profissionais que:
D  Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
E  Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
F  Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao

licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela
Administração

7 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
7.1.O contratado obriga-se a:
D  Disponibilizar pessoal qualificado para execução dos serviços;
E  fornecer os bens/prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas constantes no
instrumento convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e
horários de expediente da Administração;
F  zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às
observações e exigências que lhe forem solicitadas;
G  comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
H  arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob
sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação
ou interrupção dos serviços contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou
ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
I  manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
J  providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução do contrato;
K  efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e
respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
L  adimplir os serviços exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita
execuçãodeste contrato;
M  promover, por sua conta e risco, o transporte do pessoal e dos bens envolvidos na execução dos
serviços;
N  executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou
norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica
necessária à sua execução;
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O  trocar, às suas expensas, os serviços que vierem a serem recusados;
P manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para
execução completa e eficiente do transporte dos bens;
Q  emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de
sua quantidade, preço unitário e valor total.
8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 O Município de Valença obriga-se a:
D

Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no
máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
F  realizar o pagamento pela execução do contrato;
G  proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo legal;
E

9 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
 Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por

servidor ou por representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a
assistência de terceiros.
 Durante a vigência do contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela
Administração doCONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.
 A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor responsável pela

fiscalização docontrato ou a outro servidor designado para esse fim.
 A fiscalização dos serviços de que trata este ato licitatório será exercido pelo Executor do Contrato.
DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. O Município e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da
contratação, nos termos do artigo 65, inciso 11, alínea "d", da Lei n° 8.666/93, por novo pacto precedido
de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios
estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos presos encontrados
no mercado em geral.
10.2. O Município reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer serviço em desacordo
com o previsto neste Projeto Básico, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas
pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e
seguintes da Lei n. 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da mesma lei, sem
prejuízo das sanções previstas.
10.3. Qualquer tolerância por parte do Município, no que tange ao cumprimento das obrigações ora
assumidas pela Contratada, não importara, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação,
transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo o Município
exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
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10.4. A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre o Município e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas
pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas
as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou
contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter
securitário ou qualquer outra.
10.5. A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume
inteira responsabilidade por quais quer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, ao
Município, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou
da omissão em executá-lo, resguardando-se ao Município o direito de regresso na hipótese de ser
compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
10.6. A Contratada guardara e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou
documentos fornecidos pelo Município ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo
vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu
termino.
10.7. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou
elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade do
município, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, serão
com a previa e expressa autorização do município, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou
criminal, nos termos da legislação.
10.8. A contratação será formalizada mediante emissão de nota de empenho de despesa, nos termos
do art. 62 da Lei n. 8.666/93.
10.9. Toda a comunicação com o prestador de serviços será feita institucionalmente por meio de
documentos devidamente protocolados no Protocolo da Prefeitura Municipal. Não terá valor legal
administrativo os documentos encaminhados por meio diverso do protocolo.
10.10. Este projeto Básico segue as especificações descritas na Lei n. 8.666/93, que institui normas
para uso da modalidade de licitação Convite, mas que se aplica ao caso por analogia.
DO MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
 O valor estimado foi feita a pesquisa junto ao Banco de Preços.

Valença, Data

LUCIANO MAGALHÃES SANCHO
Diretoria de Comunicação
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº ____/2021 - CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE VALENCA - BA E A
EMPRESA ....................
O MUNICÍPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº
____________________________, com sede administrativa na _____________________, s/nº - Centro
– Valença - Bahia, CEP ____________, por seu Prefeito __________________, [nacionalidade, estado
civil], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [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 (MF) sob o
nº ________________, estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo],
Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de
Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF)
nº ________________, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por [procuração/contrato
social/estatuto social], aqui denominada CONTRATADA, com base no Convite nº. 003/2021, do Processo
Administrativo nº. 280/2021e disposições da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, resolvem
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente licitação tem como objeto a contratação da prestação de serviços complementares de
comunicação social e divulgação para a Prefeitura Municipal de Valença, descritos no Edital do
Convite n.º 003/2021, cujos quantitativos, preços final unitários e total constam na Proposta Contratada,
as quais fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou
transcrição.
§1º A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos §1o
do art. 65 da Lei federal nº 8.666/93.
§2º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
§3º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da
CONTRATADA, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por
aquela com terceiros.
§4º Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da
sua vigência, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade
funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa
contratada, sobre os quais manterá estrito e exclusivo controle.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
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O valor deste contrato para o período de sua vigência é de R$ ____(___), para a execução dos seguintes
serviços:

ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
Prestação de serviços
técnicos especializados
complementares
de
comunicação
social
(jornalista,
redator,
designer
gráfico,
gerente de criação,
editor
de
mídia
audiovisual e operador
de mídia audiovisual)
para
a
Prefeitura
Municipal de Valença
Serviço de Divulgação –
Produção e Impressão
de Panfletos
Serviço de Divulgação –
Criação de Spots para
Rádio, Carros de Som e
Mídias Sociais
Serviço de Divulgação –
Veiculação de Spots por
Carros de Som (rua)

QUANT.

MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

03

mês

R$ …

R$ …

100.000

Un

R$ …

R$ …

50

Un

R$ …

R$ …

550

Horas

R$ …

R$ …

TOTAL

R$ …

Parágrafo único - Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo,
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como
também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas,
utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA
As despesas para o pagamento do Contrato decorrente desta licitação correrão por conta dos recursos
da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE: 02.05.05, 02.09.09, 02.10.11, 02.11.11, 02.12.12
PROJETO(S)/ATIVIDADE(S): 2016, 2021, 2042, 2061, 2161, 2075
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900
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FONTE DE RECURSOS: 00, 42, 01, 42, 02, 14 e 00
§1º. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e
equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
CONTRATADA das obrigações.
§2º. Do valor contratado: será aceito o cômputo de até 50% (cinquenta por cento) destinado ás despesas
com mão-de-obra e 50% (cinquenta por cento) destinado à despesa com transportes, tecnologia,
hospedagem e outros custeios, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 122 da Instrução Normativa nº
977 da R.F.B.


CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O início da execução dos serviços, objeto deste contrato, ocorrerá imediatamente após o recebimento
pela CONTRATADA da ordem de serviço emitida pelo CONTRATANTE.
§ 1º - O CONTRATANTE realizará execução dos serviços no endereço indicado na Autorização de
Serviços.
§ 2º - A CONTRATADA prestará os serviços mediante a apresentação da “Autorização de Serviços”,
devidamente preenchida, datada e assinada por funcionário autorizado, conforme modelo previamente
apresentado pela CONTRATANTE e acordado pelas partes.
§ 3º - Os serviços serão recusados no caso de apresentar especificações fora dos padrões solicitados,
qualidade inferior a apresentada em licitação.
§ 4º - Os serviços recusados deverão ser refeitos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contadas a partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa pelo CONTRATANTE,
arcando a CONTRATADA com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.
§ 5º - Não será admitida recusa de execução de serviço pela CONTRATADA em decorrência de
sobrecarga na sua capacidade instalada.
§ 6º - Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, a CONTRATADA deverá providenciar
alternativas de execução dos serviços, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o
recebimento da formalização de descontinuidade do serviço emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de
sofrer as sanções previstas no contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, será de 03 (três) meses,, admitindose a sua prorrogação nos termos do inc. II do art. 57 da Lei federal nº 8.666/93, observado o estabelecido
no §4º art. 57 da Lei federal nº 8.666/93.
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§1º A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do inc. II do art. 57 da Lei federal nº 8.666/93, está
condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através de termo
aditivo.
§2º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Não será exigida garantias parar a execução do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
Cabe ao CONTRATANTE:
I -  Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes da execução dos serviços e possíveis interferências
que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas.
II -  Notificar, por escrito, à adjudicatária a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução
do objeto, fixando prazo para a sua correção;
III -  Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto licitado por um representante permanentemente
designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93;
IV -  Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências deste Convite e anexos;
V -  Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da Prefeitura Municipal
quanto ao uso das instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados da adjudicatária;
VI -  Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do objeto deste
Convite.
VII -  Solicitar o refazimento dos serviços que não atenderem às especificações do objeto contratado;
VIII -  Designar servidores do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato,
nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
IX -  Fornecer à CONTRATADA, nomes e modelos de assinaturas dos responsáveis por liberar
autorizações para os serviços.
CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:
I -  quando da assinatura do contrato, apresentar a relação contendo os nomes e os números do CPF,
Carteira Profissional e PIS dos seus empregados que serão vinculados à prestação dos serviços;
II -  designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita
execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem como para zelar pela prestação
contínua e ininterrupta dos serviços, bem como, dentre os que permaneçam no local do trabalho, um que
será o responsável pelo bom andamento dos serviços e que possa tomar as providências pertinentes
para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;
III -  executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações
efetuadas pelo CONTRATANTE;
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IV -  manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para
execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato;
V -  zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
VI -  comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos
serviços;
VII -  atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando
sua imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
VIII -  responder perante o CONTRATANTE pela conduta, freqüência, pontualidade e assiduidade de
seus empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo
justificado ou não, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE,
antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus
empregados vinculados à execução do presente contrato;
IX -  respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho,
disciplina e demais regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de
cortesia no local onde serão executados os serviços;
X -  reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for
determinado, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste
contrato, deixando as instalações na mais perfeita condição de funcionamento;
XI -  arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob
sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou
ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
XII -  manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XIII -  providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução dos serviços;
XIV -  efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e
respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;
XV -  instruir os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas portadores de boa
conduta e capazes de realizar os serviços ora contratados;
XVI -  realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como
arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o
risco de acidentes de trabalho e outras especificadas nos dissídios ou convenções coletivas;
XVII - pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal
designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive indenizações decorrentes de acidentes
de trabalho, demissões, vales transporte, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações
trabalhista e previdenciária, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se
destas obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;
XVIII - apresentar mensalmente ao CONTRATANTE cópia da folha de pagamento dos seus empregados
vinculados ao presente contrato, na forma prevista no §5º do art. 31 da Lei 8.212/98;
XIX -  comprovar mensalmente o fornecimento de vale transporte e alimentação aos seus empregados
vinculados ao presente contrato, bem como o recolhimento das Contribuições Sociais e Previdenciárias
(INSS, FGTS e PIS), sob pena de, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, inclusive da folha
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de pagamento, ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas até o cumprimento
desta obrigação;
XX -  fornecer o fardamento padrão nas quantidades previstas e todo e qualquer material necessário ao
bom desempenho do serviço;
XXI -  apresentar cópia autenticada da quitação da Rescisão Contratual dos empregados demitidos,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, recolhendo de imediato a identificação (crachá) dos mesmos;
XXII - adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando
à perfeita execução deste contrato.
XXIII - Não utilizar o nome da Prefeitura Municipal para fins comerciais ou em campanhas e material de
publicidade, salvo com prévia e expressa autorização do Município.
§ 1º - À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:
I - Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum
vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
II - Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho,
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste
contrato, bem como todas as despesas decorrentes da execução do objeto para atender às necessidades
das Secretarias e Órgãos Municipais, tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, vales-transporte, vales-refeição, e outras que porventura venham a ser
criadas e exigidas por lei;
III -  Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste
contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
IV -  Todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
§ 2º - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior,
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode
onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
§ 3º - São expressamente vedadas à CONTRATADA:
I -  a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência
deste contrato;
II -  a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da
Administração do CONTRATANTE;
III -  a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto é acompanhada e fiscalizada pelo(a) titular da
Divisão de Compras da Prefeitura Municipal, pelo órgão de controle interno do Poder Executivo, pelas
Instâncias de Controle Social e pelos Tribunais de Contas.
§ 1º - O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo
com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
§ 2º - A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE durante o
período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário.
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§ 3º - A atestação de conformidade da execução do(s) serviço(s) cabe ao titular do setor responsável pela
fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
A CONTRATADA deve apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura relativa execução dos serviços, em 2
(duas) vias, emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal, para fins de liquidação e
pagamento, acompanhada, quando solicitado pelo CONTRATANTE, das seguintes comprovações:
D  regularidade junto ao INSS-CND;
E  regularidade junto ao FGTS-CRF;
§ 1º - A nota fiscal/fatura emitida deverá conter as seguintes informações:
ĂͿ total de serviços prestados;
ďͿmultiplicação da quantidade indicada na Autorização de Serviço pelo preço proposto na Licitação.
§ 2º - A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da
operação final apresentar 3 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a
partir da terceira, considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais.
Essa operação deverá ser efetuada no valor final por tipo de serviço.
§ 3º - A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis, a contar do último dia do mês
anterior ao da emissão da nota fiscal/fatura, pré-faturamento com detalhes dos abastecimentos, para
conferência por parte do CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
§ 4º - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 10(dez) dias úteis, contado da data
da protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, caso estes forem
exigidos pelo CONTRATANTE na forma prevista nesta cláusula, mediante ordem bancária creditada em
conta corrente da CONTRATADA.
§ 5º - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
ĂͿ atestação de conformidade da execução dos serviços;
ďͿ comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (CRF);
ĐͿ garantia contratual, acaso tenha sido exigida.
§ 6º - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota
fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO e o pagamento ficará pendente, até
que a mesma providencie as medidas saneadoras.
§ 7º - A contagem do prazo para pagamento iniciar-se-á após reapresentação do documento fiscal, fato
esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, nem deverá haver
prejuízo da prestação dos serviços pela CONTRATADA.
§ 8º - O CONTRATANTE não fica obrigado a tomar os serviços na totalidade do valor e das quantidades
estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o serviço efetivamente prestado.
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§ 9º - O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
§ 10 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota
fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da
aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 0,00016438
I= L
I = 





Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMIERA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E DA MANUTENÇÃO DAS
CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
§1º. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do
INPC/IBGE.
§2º. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que
se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro
do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se
tornou excessivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de
atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:
I - advertência;
1) multa de:
ĂͿ 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato em caso de
atraso injustificado na execução do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;
ďͿ 0,3% (três décimos por cento) sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato por ocorrência de
descumprimento das obrigações assumidas.
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ĐͿ 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por
período superior ao previsto na alínea “a” ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
ĚͿ 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;
II - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que O(A) CONTRATADO(A)
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base na condição anterior.
§ 1º - As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência,
suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, descontando-a do
pagamento a ser efetuado.
§ 2º - Excepcionalmente, “ad cautelam”, o CONTRATANTE poderá efetuar a retenção do valor presumido
da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei n.º 8.666/93.
§ 1º - A rescisão deste contrato pode ser:
D  determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;
E  amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
F  judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
§ 2º - A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.
§ 3º - Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E
À PROPOSTA
O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/1993 e vincula-se aos termos do edital do Convite nº
003/2021, constante do Processo Administrativo nº 280/2021 e da proposta vencedora da
CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas Foro da Cidade de Valença, Comarca de Valença,
Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Valença, ...... de ......................... de 2021
MUNICÍPIO DE VALENÇA
JAIRO DE FREITAS BAPTISTA
Prefeito
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
Testemunhas:
1º ____________________________________________

2º ____________________________________________
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ANEXO III - MODELOS DAS DECLARAÇÕES EXIGIDAS
003/2021
MODELO DE CREDENCIAL

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à
......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de
mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (a) .....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela
.........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº .....,
residente à rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem confiro amplos
poderes para junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao
procedimento licitatório na modalidade de Convite nº 003/2021, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais
para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar,
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.
Data e Local
ASSINATURA DO DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Observações:
1) emitir em papel que identifique a licitante.
2) Declaração a ser emitida pela licitante.
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CONVITE Nº 003/2021
MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos termos conhecimento de
todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº. 123/06,
declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de
microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:
( ) para os efeitos do art. 30, III da Lei nº 8.666/93 o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do mesmo diploma.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da
nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período,
a critério da Administração Pública , cientes de que a não-regularização da documentação , no prazo
previsto implicará decadência do direito à contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei
Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 81 .
Data e Local
ASSINATURA DO DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
Observações:
1) emitir em papel que identifique a licitante.
2) Declaração a ser emitida pela licitante.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7BTDOHUCUG7K8QNVUWT20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

Sexta-feira
14 de Maio de 2021
85 - Ano - Nº 5678

35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$
(67$'2'$%$+,$%5$6,/

DECLARAÇÃO QUE COMPROVE A INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
CONVITE Nº 003/2021

...................................................................(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.
Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações:
3) emitir em papel que identifique a licitante.
4) Declaração a ser emitida pela licitante.
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Valença, ...... de ......................... de 2021
À Comissão Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Valença
Ref.: Convite nº 003/2021
Abertura dos envelopes:
Horário:
horas
A
...................................................................(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 ......................... , através da presente, apresenta sua proposta de preços, detalhada na planilha anexa,
para a execução dos serviços de que trata o Convite em epígrafe, conforme especificação constante do
Anexo I deste Edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer o objeto licitado 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 Estadual n.º:
______________________________;
d) Endereço:
______________________________;
e) CEP:
______________________________;
f)  Cidade:
______________________________;
g) Estado:
______________________________;
h) Fone:
______________________________;
i)  Fax (se houver):
______________________________;
j)  E-mail:
______________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo (do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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MODELO DE PLANILHA ANEXA
PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
CONTATO:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:

UF:
FONE:

E-MAIL:
INSC. ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:

DADOS BANCÁRIOS: BANCO:
AGÊNCIA:
C/C:
OBJETO: Consultoria técnica especializada em Planejamento Estratégico da Gestão Pública Municipal e
acompanhamento de atos da administração para a Prefeitura Municipal de Valença, conforme especificações
constantes neste Edital e Anexos.
PLANILHA DE QUANTATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
VALOR
VALOR
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
FORMA QUANTIDADE
UNITÁRIO 1
TOTAL 2
[O Licitante deve preencher a Proposta
conforme
discriminação,
unidade
e
quantidade para o item que ofertar preço, de
...
acordo com o Projeto Básico – Anexo I] O erro
na discriminação ensejará a desclassificação.
VALOR TOTAL:
VALOR TOTAL (POR EXTENSO):
VALOR TOTAL DA PROPOSTA 3 :
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto,
sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais,
impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas
inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado,
estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar
revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei
10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Convite nº 003/2021.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
____________________, _____/____/____
LOCAL
DATA
REPRESENTANTE

________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO

Observações: A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a
execução do contrato. As especificações e quantidades deverão ser àquelas especificadas no Anexo I, sob pena de
desclassificação da proposta da licitante, ressalvada as hipóteses previstas no Edital.

Para fins de julgamento da proposta e posterior registro de preço, serão consideradas até duas casas decimais.
O valor total para cada item será o valor unitário multiplicado pela quantidade total estimada.
3 O Valor Total da Proposta corresponde a soma de todos os itens para os quais o licitante ofertar proposta. 
1
2
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Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021
CONVITE Nº 004/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção
corretiva do sistema de iluminação e prédios públicos da Prefeitura do Município de Valença, com
fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações constantes deste Edital e
Anexos.
RECIBO DE CONHECIMENTO DO CONVITE
(Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)
Razão Social: _________________________________________________________________
CNPJ Nº _____________________________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________
Cidade: ______________________________ Estado: _______ Telefone: _________________
Representante/Pessoa para
Contato:______________________________________________________________________
CPF:_______________________________RG N º:___________________________________.
Obtivemos, através do endereço eletrônico https://sai.io.org.br/ba/valenca/site/editais ou
www.valenca.ba.gov.br o Edital do Licitação da CONVITE Nº 004/2021.
__________________,_____de _____________ de 2021
_____________________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre este Município e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria
preencher o recibo de entrega do edital e remeter departamento de Licitações, através do telefone:
(075) 3641-8319 ou por e-mail licitacao@valenca.ba.gov.br
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.
Valença - BA, 14 de maio de 2021

MÁRCIO HERBET ROCHA PINHEIRO
Presidente da CPL
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CARTA CONVITE Nº 004/2021
I - Regência Legal
Lei Federal Nº 8.666/93 e Lei Complementar Nº 123/06
II - Órgão Interessado/ Setor Fiscalizador
Secretaria da Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
III – Modalidade/Nº de Ordem
Convite nº. 004/2021

IV - Processo Administrativo nº
312/2021

V- Tipo de Licitação
Menor Preço

VI – Regime de Execução
empreitada por preço unitário

VII - Critério de julgamento
Menor Preço Global
VIII – Objeto
Constitui objeto desta licitação, a contratação de empresa especializada para execução de
serviços de manutenção corretiva do sistema de iluminação e prédios públicos da
Prefeitura do Município de Valença, com fornecimento de materiais e mão de obra, de
acordo com as especificações constantes neste Edital e seus Anexos.
IX - Local e data para o Recebimento das Propostas, documentos relativos à habilitação e
Início da abertura dos envelopes.
Data: 21 de maio de 2021
Horário: 11h30min
Local: Paço Municipal, Sala de Licitações, Travessa General Labatut, s/nº - Centro –Valença –
Bahia
X - Dotação orçamentária
Órgão: 02.13.15 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Classificação Econômica: 339039.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Projeto/Atividade: 2103 – Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.
Fonte: 00
XI - Prazo de Vigência do Contrato
XII – Despesa Estimada
03 (três) meses
R$ 239.828,90
XIII - 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 pelo Pregoeiro, diariamente, das 08h00min às 14h00min, no
Departamento de Compras, Licitação e Gestão de Contratos, vinculado à Secretaria Municipal
da Fazenda, situado à Travessa General Labatut, s/nº - Centro –Valença – Bahia, pelo Telefone:
(075) 3641-8319 ou por e-mail licitacao@valenca.ba.gov.br
Presidente da CPL Responsável
MÁRCIO HERBET ROCHA PINHEIRO
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria nº. 001, de 04/01/2021, publicada no Diário Oficial do Município
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021
CONVITE Nº 004/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Valença, designada pela Portaria n.º
001, de 04/01/2021, na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, convida essa
empresa para participar do Convite do tipo "menor preço", sob o regime de execução indireta da
“ empreitada por preço unitário” , apresentando cotação para seleção de proposta visando a
contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção corretiva do
sistema de iluminação e prédios públicos da Prefeitura do Município de Valença, com
fornecimento de materiais e mão de obra especializada, de acordo com as condições e
especificações estabelecidas no Anexo I do Edital, mediante as condições a seguir.
1.
HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
1.1. Até às 11h30min, do dia 21 de maio de 2021, no endereço situado no Paço Municipal,
Travessa General Labatut, s/nº - Centro –Valença – Bahia para entrega dos Envelopes n° 01, com
os documentos de habilitação, e nº 02, com a proposta, além das declarações complementares.
2.
HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
2.1. Às 11h30min, do dia 21 de maio de 2021, no endereço situado no Paço Municipal, Travessa
General Labatut, s/nº - Centro –Valença – Bahia terá início a sessão pública, prosseguindo-se com o
credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de
habilitação.
2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com
o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os
seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 1
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
CONVITE Nº 004/2021
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)
ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
CONVITE Nº 004/2021
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)
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2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo,
inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
horários finais para recebimento deles, constantes neste Convite.
2.4. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de
Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados,
além das declarações complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento
marcado para abertura da sessão pública.
3.

DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão
estar devidamente representados por:
3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de
identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social
ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo
que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento
particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da
empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e
do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de
sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;

3.2.

Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.

3.3. Considera-se representante legal pessoa credenciada por documento hábil. Entende-se por
documento hábil para credenciar o representante:
a)
estatuto/contrato social, quando o representante for sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa licitante, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
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b)
procuração ou documento equivalente, ambos outorgados pelo licitante, dando poderes ao
representante para se manifestar em nome da concedente, em qualquer momento da licitação.
4.
OBJETO
4.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
empresa especializada para execução de serviços de manutenção corretiva do sistema de
iluminação e prédios públicos da Prefeitura do Município de Valença, com fornecimento de
materiais e mão de obra especializada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
4.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por itens, conforme tabela constante no
Projeto Básico devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
4.3.
O critério de julgamento adotado será o menor preço global do grupo, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
5.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
Órgão: 02.13.15 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Classificação Econômica: 339039.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Projeto/Atividade: 2103 – Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.
Fonte: 00 – Recursos Ordinários

6.
DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
6.1. Serão convidadas a participar desta licitação os interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, regularmente cadastrados ou não na Prefeitura de Valença,
possibilitando-se que outros cadastrados participem da licitação, desde que manifestem seu interesse
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
6.2. Não poderão participar desta licitação:
6.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
6.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;
6.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
6.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
6.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;
6.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
6.2.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
6.2.8. instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº
05/2017).
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6.2. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da
Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no
contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCUPlenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.

6.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica
na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a)
detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela
demanda ou contratação; ou
b)
de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
6.4. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula
Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do
Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);

Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução
dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando,
por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução e
de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos os licitantes em
ambos os itens e estabelecendo a ordem de adjudicação entre eles (ou lotes/grupos).

Caso sejam licitados serviços que exijam segregação de funções, o que não se recomenda que
seja efetuado no mesmo procedimento licitatório, caberá ao gestor estabelecer a ordem de adjudicação
que será adotada na hipótese de o mesmo licitante apresentar a melhor proposta para itens que não
possam ser executados pela mesma empresa (por força da necessária segregação de funções). Por
isso, cabe ao gestor analisar a natureza do serviço e examiná-la com base no artigo 31 da IN 05/2017
e item 3.2 do Anexo VII-A.
7.

DA HABILITAÇÃO

7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
7.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). A Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU abrange o
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cadastro do CNJ, do CEIS, do próprio TCU e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP do
Portal da Transparência.
7.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
7.1.2.1.Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
7.1.2.1.1.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
7.1.2.1.2.
O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
7.1.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de condição
de participação.
7.2. Não ocorrendo inabilitação, será consultada a regularidade fiscal e trabalhista, para os
licitantes cadastrados, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
7.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao Cadastro Municipal.
7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1º da LC nº 123, de 2006.
7.5. Habilitação Jurídica:
7.5.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
7.5.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
7.5.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
7.5.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
7.5.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
7.5.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
7.6. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
7.6.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
7.6.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
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da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
7.6.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
7.6.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.6.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
7.6.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do licitante;
7.6.6.1.caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda
do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
7.8. Qualificação Econômico-Financeira:
7.8.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;
7.7.1.1.No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
7.8.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
7.8.2.1.no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
7.8.2.2.é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
7.8.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicação das seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
7.8.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital
mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.
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7.9. Qualificação Técnica:
7.9.1. As empresas cadastradas ou não, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio
da apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1:
7.9.2. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas
no Projeto Básico, em plena validade;
7.9.3. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.
7.9.3.1.A Administração poderá adotar diligências tendentes a confirmar a autenticidade e correção
dos atestados apresentados para comprovação da qualificação técnico-operacional, dentre estas a
solicitação de CAT (Certidão de Acervo Técnico) com registro de atestado (atividade concluída ou em
andamento), referente aos profissionais que integrarão sua equipe técnica, na qual conste a licitante
como empresa vinculada à execução do contrato.
7.9.4. O atestado de capacidade técnica, enquanto documento elaborado pelo contratante da
empresa participante do certame, deverá contar com a descrição das características técnicas das obras
ou serviços e atestar a execução parcial ou total do objeto do contrato. Importante, da mesma forma,
que seja firmado por representante legal do contratante, indique sua data de emissão, mencione o
documento de responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou serviços executados
(ART/RRT), dentre outros elementos julgados relevantes pela área técnica que dará suporte aos
agentes públicos responsáveis pela aferição da qualificação técnica de cada licitante. Tais elementos
deverão constar expressamente do instrumento convocatório, em subitem específico a ser elaborado
com auxílio da área técnica.
7.9.5. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de
diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante.
7.9.5.1.De acordo com o TCU, a soma de quantitativos de atestados em documentos diversos a fim de
se alcançar o mínimo da regra editalícia só é admissível quando tecnicamente viável, no modo como
disciplinado pelo edital que, justificadamente, pode substituir a simples adição aritmética por outro
critério.
Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é inviável a fixação de
quantidade mínima ou máxima de atestados, de serviços por atestados ou que vedem o somatório de
atestados, bem como as limitações de tempo, época, locais específicos ou quaisquer outras não
previstas em lei, que inibam a participação da licitação. (Acórdãos 1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007,
2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009, 3.119/2010 e 3.170/2011, 1079/2013-Plenário (itens
9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenário).
7.9.6. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão
da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT.
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7.9.7. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante,
ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor
desta licitação.
7.9.8. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
7.9.9. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico
(CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de
engenharia.
7.9.10. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.
7.9.11. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Projeto Básico.
7.9.11.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem
pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
7.10. Todos os licitantes, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1:
7.10.1. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999,
conforme modelo Anexo do Edital;
7.11. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em
órgão da imprensa oficial.
7.12.
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
7.12.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.12.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
7.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
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7.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará
habilitado para a fase de classificação.
8.
DA PROPOSTA
8.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa,
rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante,
sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
8.1.1. a razão social e CNPJ da empresa licitante;
8.1.2. descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico
e demais documentos técnicos anexos;
8.1.3. preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orçamentária anexo ao Edital;
8.1.4. a Planilha de Custos e Formação de Preços;
8.1.4.1.Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as
parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;
8.1.4.2.Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução
do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes,
seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
8.1.4.3.Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida;
8.1.4.4.Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão
“verba” ou de unidades genéricas.
8.1.5. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo I ao Edital, devidamente aposto em
papel que identifique o licitante;
8.1.5.1.O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de
desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços
pertencentes ao caminho crítico da obra.
8.1.6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em
forma percentual, conforme modelo Anexo I ao Edital, devidamente aposto em papel que identifique o
licitante. O BDI não poderá exceder a 25%;
8.1.6.1.Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo
direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha
orçamentária.
8.1.6.2.As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislação tributária;
8.1.6.3.Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no
BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254).
8.1.6.4.As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os
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percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública
reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.
8.1.6.5.As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a
recolher, conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006.
8.1.7. a composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como
também sob a forma percentual, conforme modelo Anexo ao Edital, devidamente aposto em papel que
identifique o licitante.
8.1.7.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo
direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha
orçamentária;
8.1.7.2.As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislação tributária.
8.1.7.3.A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá
incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o
art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
8.1.8. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.
8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.3. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementálos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.
8.3.1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a
realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na
alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93
8.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de
erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações
a seguir:
8.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;
8.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento.
8.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis,
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a
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qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior.
8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços,
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
8.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta.
8.7.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não
haja majoração do preço proposto.
8.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
8.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante,
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
8.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 TCU - Plenário).
8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas e, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
8.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, será
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
9.
DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como
as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.
9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre
eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos
trabalhos.
9.2. Como condição para participação, o licitante deve entregar, separadamente dos envelopes
acima mencionados, as declarações complementares que consistem nos seguintes documentos:
9.2.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
9.2.1.1.nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
ausência da declaração impedirá o prosseguimento no certame;
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9.2.1.2.nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a ausência da declaração apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte.
9.2.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
9.2.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
9.2.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
9.2.5. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;
9.2.6. que cumprem a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto
no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.
9.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
9.4. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.
123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório
dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o
limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°,
§2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.
9.4.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício
corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês
anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do
percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n°
123, de 2006;
9.4.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem
que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a
não-aplicação, na presente licitação, dos benefícios decorrentes dessa qualificação.
9.5. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será
recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à
documentação ou proposta de preços apresentadas.
9.6. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 Documentos de Habilitação.
9.6.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes.
9.7. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, nos termos do
subitem 7.1 deste Edital.
9.8. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se,
informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos
membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.
9.7. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão
desfavorável do recurso.
9.8. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente
marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.
9.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos
invioláveis até a posterior abertura.
9.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante
por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos
após o julgamento.
9.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio
deste Instrumento Convocatório.
9.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de
nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
9.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
9.12. Será considerado inabilitado o licitante que:
9.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de
validade e/ou devidamente atualizados, ou ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte.
9.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.
9.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista de
microempresa, empresa de pequeno porte, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização
fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá ser
prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
9.14. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
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facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou
revogar a licitação.
9.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes 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.
10.
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1. O critério de julgamento será o menor preço global.
10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos
pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A
Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas.
10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Convite.
10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Convite, para efeito de
julgamento da proposta.
10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.
10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á à 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.
10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.6.2. 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 01 (um) dia, 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.
10.6.3. 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 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.
10.7. 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.
10.8. 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.
10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
10.9.1. produzidos no País;
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10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
10.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.
10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados.
10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o
prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificação.
10.12. Será desclassificada a proposta que:
10.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.12.2. contiver vício insanável ou ilegalidade;
10.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;
10.12.4. Apresentar, na composição de seus preços:
10.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;
10.12.4.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
10.12.4.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos serviços.
10.13. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral,
será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo
se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores
de referência discriminados nos projetos anexos a este edital.
10.14. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou
empreitada integral, 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, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.
10.15. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a
proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera
o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os
projetos anexos a este edital.
10.16. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
10.16.1.
for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
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10.16.2.
apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e
convenções coletivas de trabalho vigentes
10.16.3.
O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei
nº 8.666, de 1993.
10.16.4.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3°
do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
10.16.5.
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por
inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.
10.16.5.1.
O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz
a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.
10.16.6.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
10.16.7.
Será facultado ao licitante o prazo de 01 (um) dia útil para comprovar a viabilidade dos
preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de
1993, sob pena de desclassificação.
10.17. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação
da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado,
atendidas as demais condições de aceitabilidade.
10.18. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a
causar prejuízos aos demais licitantes.
10.19. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.20. 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.
10.21. 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.
10.22. 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.
10.23. 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
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decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
10.24. O resultado do certame será divulgado em sessão pública, previamente designada, ou através
de publicação no Diário Oficial do Município disponível eletronicamente no endereço
www.valenca.ba.gov.br
11.
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das
propostas observará o disposto no art. 109, §§ 4º e 6º, da Lei 8.666, de 1993.
11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo previsto para a interposição de recursos.
11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse
público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.
11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para a Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Valença, instalado no Paço Municipal, Travessa General Labatut, s/nº - Centro –Valença – Bahia.
11.5. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal de Valença, 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.
11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
12.
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
12.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

13.
DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
13.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
13.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida
as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
13.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
13.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma
Lei.
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13.4. O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias contados da emissão da Ordem de
Serviços, prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93.
13.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002.
13.5.1. Na hipótese de irregularidade fiscal ou trabalhista, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.
13.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
13.7. Nesse momento, deve haver a checagem da manutenção de todas as condições de
habilitação, não se limitando apenas à consulta da regularidade fiscal e trabalhista.
14.
DO REAJUSTE
14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo
a este Edital.
15.
DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto
Básico, correspondente ao Anexo I.
16.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus
anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico, correspondente ao Anexo I.
17.
DO PAGAMENTO
17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital.
18.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário
que:
18.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
18.1.2. apresentar documentação falsa;
18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.5. não mantiver a proposta;
18.1.6. cometer fraude fiscal;
18.1.7. comportar-se de modo inidôneo.
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18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.3.
18.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.4.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;
18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
18.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados.
18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
18.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
18.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
18.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
18.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.
18.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
18.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores.
18.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto Básico.
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19.
DA IMPUGNAÇÃO
19.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite perante esta Administração, o licitante
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas
falhas ou irregularidades que viciariam este Convite, hipótese em que tal comunicação não terá efeito
de recurso.
19.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
19.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Convite por irregularidade na aplicação
da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação
em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei.
19.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada na Seção de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Valença, instalado no Paço Municipal, Travessa General Labatut, s/nº Centro –Valença – Bahia.
20.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
20.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
20.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nele contidas.
20.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
20.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação
da Comissão em sentido contrário.
20.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
20.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
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20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico
(CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de
engenharia.
20.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
20.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Convite e de seus anexos, o
valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, §
5°, da Lei n° 8.666, de 1993.
20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
20.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
20.14. Em caso de divergência entre disposições deste Convite e de seus Anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerão as deste Convite.
20.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666,
de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
20.16. O Convite está disponibilizado, na íntegra, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de
Valença, instalado no Paço Municipal, Travessa General Labatut, s/nº - Centro –Valença – Bahia, e
também poderá ser lido e/ou obtido no endereço www.valenca.ba.gov.br, nos dias úteis, no horário das
08h30min às 14h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
20.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Convite será o da Cidade de Valença, com
exclusão de qualquer outro.
20.18. Integram este Convite, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.18.1. ANEXO I – PROJETO BÁSICO
20.18.2. ANEXO II – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
20.18.3. ANEXO III – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
20.18.4. ANEXO IV – MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
20.18.5. ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO
XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
20.18.6. ANEXO VI – MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA OU DECLARAÇÃO DE
CONHECIMENTO EQUIVALENTE
20.18.7. ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA
20.18.8. ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA
20.18.9. ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
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20.18.10.ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
Valença, 14 de maio de 2021

MÁRCIO HERBET ROCHA PINHEIRO
Presidente da CPL

NILZA CARVALHO SOUZA BAIÃO
Membro - Matrícula nº 56601

IVANA LUZ CONCEIÇÃO SOUSA
Membro - Matrícula nº 56561
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021
CONVITE Nº 004/2021
ANEXO I – PROJETO BÁSICO
1.
OBJETO
1.1.Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção, ampliações,
obras e a gestão plena do sistema de iluminação e prédios públicos da Prefeitura do Município de
Valença, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento e seus anexos:
1.2.O objeto da licitação tem a natureza de serviço de engenharia.
1.3.Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo do Projeto Básico.
1.4.O contrato terá vigência pelo período de 03 (três) meses, sendo prorrogável na forma do art. 57 da
Lei de Licitações.
1.5.O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário.
2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1.
A gestão iniciada em 1/1/2021, não encontrou contrato vigente para os serviços objeto desta
licitação e nem informações técnicas suficientes para contratação definitiva dos serviços.
2.2.
A Secretaria de Urbanismo vem se dedicando a levantar as necessidades da Administração,
mas dada a dimensão territorial do Município, ainda não foi possível a sua conclusão.
2.3.
No inicio do exercício foi efetuada uma contratação emergencial, vez que a cidade se
encontrava quase às escuras, aumentando a insegurança pública, sobretudo nas ruas mais distantes
do centro da cidade.
2.4.
Para que seja possível o levantamento dos quantitativos totais necessários, foi solicitada a
contratação dos serviços constantes da planilha acima, apenas para a manutenção corretiva do
Sistema de Iluminação pública.
3.

DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Trata-se de serviço de engenharia, com a possível necessidade de execução de pequenas
ampliações (obra), a ser contratado mediante licitação, na modalidade convite, em face do valor
envolvido.
3.2.
Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21
de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido
decreto, cuja execução indireta é vedada.
3.3.
A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e
a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
3.1.

2. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO
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2.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria

nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 14 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone 75 3641-8315.
2.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até
o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
2.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitação para a realização da vistoria.
2.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da
licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.
2.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.
2.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
3. DO CUSTO ESTIMADO DOS SERVIÇOS
3.1. O custo total para a execução dos serviços com BDI incluso, segundo orçamento estimado da
Prefeitura Municipal de Valença é o especificado de forma unitária e total em planilha orçamentária, a
seguir:
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS – BDI MÁXIMO ACEITO: 25%
VALOR UNIT.
VALOR TOTAL
ITEM
ESPECIFICAÇÕES
UND QTD
(R$)
(R$)
Instalação de luminária FECHADA completa de
alto rendimento luminotécnico com alojamento
interno, corpo em alumínio fundido, IP66,
1
incluso a lâmpada, o reator, conectores e
suporte tipo braço (não inclui cabeamentos e
ferragens em geral)
Braço de 3 metros, para lâmpada vapor de
1.1
un
3 R$
1.216,38 R$
3.649,14
sódio/vapor muti metálico 400W
Braço de 3 metros, para lâmpada vapor de
1.2
un
3 R$
1.169,56 R$
3.508,69
sódio/vapor muti metálico 250W
Braço de 2 metros, para lâmpada vapor de
1.3
un
5 R$
1.080,11 R$
5.400,56
sódio/vapor muti metálico 250W
Instalação de luminária FECHADA sem
alojamento para reator tipo "bolha" (cebolão)
completa, em chapa de alumínio polido e
2
anodizado fechada, incluso a lâmpada, o
reator, conectores e suporte tipo braço (não
inclui cabeamentos e ferragens em geral)
Braço de 1 metro, reto, 25mm², para lâmpada vapor
2.1
un
7 R$
431,38 R$
3.019,63
de sódio/vapor muti metálico 70W
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2.2
2.3

2.4

3

3.1

4

4.1
4.2

5

5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12

Braço de 1 metro, reto, 25mm², para lâmpada vapor
de sódio/vapor muti metálico 150W
Braço de 2 metros, reto ou curvo não decorativo,
48mm², para lâmpada vapor de sódio/vapor muti
metálico 250W
Braço de 3 metros, reto ou curvo não decorativo,
48mm², para lâmpada vapor de sódio/vapor muti
metálico 250W
Instalação de luminária ABERTA completa, sem
alojamento para reator , em chapa de alumínio
polido e anodizado, inclusos a lâmpada, o
reator, conectores e suporte tipo braço (não
inclui cabeamentos e ferragens em geral)
Braço de 1 metro, reto, 25mm², para lâmpada vapor
de sódio/vapor muti metálico 70W
Instalação de projetor completo de alto
rendimento luminotécnico, fechado, corpo em
alumínio fundido, com alojamento, incluso a
lâmpada,
o reator interno ou externo,
conectores, (não inclui cabeamento em geral)
Projetor para lâmpada vapor metálico 400 W
Projetor para lâmpada vapor metálico 250 W
Instalação de projetor completo, fechado, corpo
em chapa de alumínio polido e anodizdo, sem
alojamento, incluso a lâmpada, o reator
externo, conectores, (não inclui cabeamento
em geral)
Projetor para lâmpada vapor metálico 1000 W
Projetor para lâmpada vapor metálico 400 W
Projetor para lâmpada vapor metálico 250 W
Instalação de condutor (fios e cabos) para
iluminação publica
Cabo alumínio multiplexado 1kv - 2x10mm²
Cabo alumínio multiplexado 1kv - 4x10mm²
Cabo alumínio multiplexado 1kv - 2x16mm²
Cabo alumínio multiplexado 1kv - 4x16mm²
Condutor de cobre singelo - 1x1,5mm²
Condutor de cobre singelo - 1x2,5mm²
Condutor de cobre singelo - 1x4,0mm²
Condutor de cobre singelo 1kv - 1x6,0mm²
Condutor de cobre singelo 1kv - 1x10,0mm²
Condutor de cobre singelo 1kv - 1x16,0mm²
Cabo de cobre bipolar, # 1,5 mm2, ( PP
2x1,5mm²)
Cabo de cobre bipolar, # 2,5 mm2, ( PP
2x2,5mm²)

un

7

R$

451,44 R$

3.160,08

un

3

R$

698,81 R$

2.096,44

un

5

R$

730,83 R$

3.654,16

30

R$

321,86 R$

9.655,80

un
un

5
5

R$
R$

1.265,00 R$
1.155,00 R$

6.325,00
5.775,00

un
un
un

3
3
5

R$
R$
R$

715,53 R$
433,44 R$
344,57 R$

2.146,60
1.300,32
1.722,83

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

30
30
30
30
30
30
30
30
9
10

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

6,49
9,26
6,60
9,95
3,33
4,16
5,02
6,85
9,90
8,44

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

194,70
277,89
198,00
298,45
99,82
124,90
150,73
205,41
89,10
84,35

m

50

R$

5,84 R$

291,76

m

50

R$

5,93 R$

296,36

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7BTDOHUCUG7K8QNVUWT20A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Maio de 2021
116 - Ano - Nº 5678

Valença

35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$
(67$'2'$%$+,$%5$6,/


6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1

8.2
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16

Cabo de cobre tripolar, # 2,5 mm2, ( PP
3x2,5mm²)
Cabo de cobre tripolar, # 4,0 mm2, ( PP
3x4,0mm²)
Cabo de cobre 450/750V par trançado 2x1,5mm²
Cabo de cobre 450/750V par trançado 2x2,5mm²
Cabo de cobre 450/750V par trançado 2x4,0mm²
Implantação de poste para iluminação pública
Poste de concreto tipo "DT", H= 7 m
Poste de concreto tipo "DT", H= 9 m
Poste telecônico reto sem flange (engastado no
piso), H= 5 m
Poste de madeira eucalipto tratado e lixado de H=6
m D=14/16mm²
Poste de madeira eucalipto tratado e lixado de H=7
m D=14/16mm²
Instalação de caixa para medição coelba e
quadro de distribuição, em parede ou mureta
Instalação de caixas de medição monofásica com
caixa para proteção geral - não incluso disjuntores
e cabos
Instalação de caixa de medição polifásica com
caixa para proteção geral - não incluso disjuntores
e cabos
Instalação de materiais diversos
Eletroduto de PVC, 3/4"- rígido
Eletroduto de PVC, 1" rígido
Eletroduto de PVC, 1 1/2" rígido
Eletroduto de ferro galvanizado - 3/4"
Eletroduto de ferro galvanizado - 1"
Eletroduto de ferro galvanizado - 1 1/2"
Eletroduto flexível - 11/4"
Eletroduto flexível - 11/2"
Caixa de passagem de concreto ou alvenaria no
piso - 30x30x40 cm
Caixa de passagem de concreto ou alvenaria no
piso - 40x40x40 cm
Haste de aterramento 1/2" x 2,40 m com conector
Disjuntor termomagnéticos até 50 A, monopolar, 10
kA
Disjuntor termomagnéticos até 50 A, bipolar, 10 kA
Disjuntor termomagnéticos até 50A, tripolar, 10KA
Disjuntor termomagnéticos de 60A a 100A,
monopolar, 10KA
Disjuntor termomagnéticos de 60A a 100A, bipolar,
10KA

m

50

R$

6,81 R$

340,67

m

50

R$

8,18 R$

409,22

m
m
m

50
50
50

R$
R$
R$

4,72 R$
5,23 R$
7,66 R$

236,17
261,25
382,89

un
un

1
1

R$
R$

767,45 R$
953,04 R$

767,45
953,04

un

1

R$

1.149,02 R$

1.149,02

un

1

R$

550,92 R$

550,92

3

R$

823,46 R$

2.470,38

un

2

R$

823,46 R$

1.646,92

un

2

R$

1.589,14 R$

3.178,29

m
m
m
m
m
m
m
m

20
15
15
9
9
3
15
15

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

12,54
14,21
15,88
42,18
42,79
66,61
6,67
8,19

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

250,80
213,18
238,26
379,66
385,15
199,84
100,07
122,89

un

4

R$

63,45 R$

253,81

un

4

R$

72,73 R$

290,93

m

9

R$

37,20 R$

334,82

un

3

R$

17,56 R$

52,67

un
un

2
2

R$
R$

45,98 R$
74,40 R$

91,96
148,81

un

1

R$

56,23 R$

56,23

un

1

R$

128,84 R$

128,84
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9.17
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
9.31
9.32
9.33
9.34
9.35
9.36
9.37
9.38
9.39
9.40
9.41
9.42
9.43
9.44
9.45
9.46
9.47

9.48

Disjuntor termomagnéticos de 60A a 100A, tripolar,
10KA
Reator interno para lâmpada vapor de sódio/vapor
metálico 400 W
Reator externo para lâmpada vapor de sódio/vapor
metálico 400 W
Reator interno para lâmpada vapor de sódio/vapor
metálico 250 W
Reator externo para lâmpada vapor de sódio/vapor
metálico 250 W
Reator interno para lâmpada vapor de
sódio/metálico de150 W
Reator externo para lâmpada vapor de
sódio/metálico de150 W
Reator interno para lâmpada vapor de
sódio/metálico 70 W
Reator externo para lâmpada vapor de
sódio/metálico 70 W
Reator para lâmpada vapor metálico 1000 W
Lâmpada vapor de sódio 400 W - E40
Lâmpada vapor metálico 400 W - E40
Lâmpada vapor de sódio 250 W - E40
Lâmpada vapor metálico 250 W - E40
Lâmpada vapor de sódio 150 W - E27/40
Lâmpada vapor metálico 150 W - E27/40
Lâmpada vapor de sódio 70 W - E27
Lâmpada vapor metálico 70 W - E27
Lâmpada vapor metálico 1000 W - E40
Conector perfurante até 16 mm²
Conector perfurante até 16 a 25mm²
Conector perfurante até 25 a 70 mm²
Braço de iluminação pública 1000 mm
Braço de iluminação pública de 2000 mm
Braço de iluminação pública de 3000 mm
Relé fotoelétrico poste até 7 metros
Relé fotoelétrico em luminária com altura superior a
7m e torres (uso de veiculo tipo cesto)
Base para relé fotoelétrico
Substituição de luminária pública aberta E27 chapa
de aluminio suporte 25mm
substituição de luminária pública fechada com
difusor em acrilico resistente até 150w, E27 chapa
de aluminio, suporte 25mm sem alojamento
substituição de luminária pública fechada com
difusor em acrilico resistente até 250w, E40 chapa
de aluminio, suporte 48mm sem alojamento

un

1

R$

670,26 R$

670,26

un

60

R$

146,30 R$

8.778,00

un

90

R$

142,12 R$

12.790,80

un

90

R$

138,79 R$

12.491,34

un

125 R$

140,55 R$

17.568,54

un

55

R$

104,50 R$

5.747,50

un

100 R$

112,86 R$

11.286,00

R$

85,27 R$

341,09

un

190 R$

93,63 R$

17.790,08

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

3
60
40
190
60
50
25
290
28
1
120
25
10
20
10
10
200

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

un

90

un

un

4

260,83
74,40
96,14
74,40
84,44
65,21
78,58
40,13
71,06
165,53
15,05
20,90
25,92
37,62
234,92
249,13
41,80

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

782,50
4.464,24
3.845,60
14.136,76
5.066,16
3.260,40
1.964,60
11.637,12
1.989,68
165,53
1.805,76
522,50
259,16
752,40
2.349,16
2.491,28
8.360,00

R$

55,18 R$

4.965,84

75

R$

22,00 R$

1.650,00

un

40

R$

53,90 R$

2.156,00

un

5

R$

124,56 R$

622,82

un

5

R$

209,00 R$

1.045,00
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9.49

9.50

9.51
9.52
9.53
9.54
9.55
9.56
9.57
9.58
9.59
9.60
9.61
9.62
9.63
9.64
9.65
9.66
9.67
9.68
9.69
10
10.1

substituição de luminária pública fechada tipo
cutoff,com difusor de vidro para lâmpada de até
150w, suporte E27 corpo de aluminio injetado,
suporte 48mm com alojamento para reator.
substituição de luminária pública fechada tipo
cutoff, com difusor de vidro para lâmpada de 250w
e 400w, suporte E40 corpo de aluminio injetado,
suporte 48mm com alojamento para reator.
substituição de chave para iluminação pública
1x30A.
substituição de chave para iluminação pública
2x30A.
substituição de chave para iluminação pública
1x60A.
substituição de chave para iluminação pública
2x60A.
Parafuso com porca tipo máquina galvanizado a
fogo 16x70mm²
Parafuso com porca tipo máquina galvanizado a
fogo 16x150mm²
Parafuso com porca tipo máquina galvanizado a
fogo 16x200mm²
Parafuso com porca tipo máquina galvanizado a
fogo 16x250mm²
Parafuso com porca tipo máquina galvanizado a
fogo 16x300mm²
Parafuso com porca tipo máquina galvanizado a
fogo 16x350mm²
Parafuso francês com porca galvanizado a fogo
12x125mm²
Cinta circula ou quadrada galv. a fogo até 100mm²
Cinta circula ou quadrada galv. a fogo até 100 a
140mm²
Cinta circula ou quadrada galv. a fogo até 140 a
160mm²
Cinta circula ou quadrada galv. a fogo até 160 a
200mm²
Cinta circula ou quadrada galv. a fogo até 200 a
260mm²
Cinta circula ou quadrada galv. a fogo até 260 a
300mm²
Substituição de soquete porcelana tipo E-27
Substituição de soquete percelana tipo E-40
Outras Atividades
Disponibilidade de turma leve, período diurno,
durante a semana, constituída de veículo tipo

un

5

R$

321,86 R$

1.609,30

un

1

R$

408,80 R$

408,80

un

3

R$

265,85 R$

797,54

un

2

R$

325,20 R$

650,41

un

1

R$

380,38 R$

380,38

un

1

R$

416,33 R$

416,33

un

5

R$

5,77 R$

28,84

un

5

R$

7,45 R$

37,24

un

5

R$

10,45 R$

52,25

un

5

R$

13,04 R$

65,21

un

5

R$

15,05 R$

75,24

un

3

R$

15,88 R$

47,65

un

3

R$

7,52 R$

22,55

par

5

R$

23,41 R$

117,04

par

5

R$

26,75 R$

133,76

par

4

R$

29,26 R$

117,04

par

4

R$

32,60 R$

130,42

par

4

R$

34,28 R$

137,10

par

4

R$

36,78 R$

147,14

un
un

10
7
0

R$
R$

29,26 R$
33,44 R$

292,60
234,08

hs

25

R$

62,92 R$

1.572,93
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10.2

strada ou similar com escada de alcance até 7 m,
incluindo 1 condutor, 01 eletricista e 02 auxiliares
de eletricistas, em período diurno, durante dia de
semana.
Disponibilidade de turma pesada, período diurno,
durante a semana, constituída de veículo com
escada de alcance até 12 m ou escada mecânica,
incluindo 1 condutor, 02 eletricistas e 03 auxiliares
de eletricistas, em período diurno, durante dia de
semana.

hs

15

R$

85,27 R$

1.279,08

TOTAL GERAL R$

239.828,90

3.2. Os preços acima descritos consistem no valor que estava sendo pago pela Prefeitura Municipal,

em contrato emergencial vigente até a presente data.
3.3. Todas as propostas deverão ter como parâmetro o valor acima descrito.
3.4. As quantidades constantes da planilha integrante deste Edital são estimadas para a execução da
manutenção.
3.5. A Prefeitura municipal se reserva o direito de exigir modificações (readequações de quantitativos
sem reflexo financeiro) que poderão acarretar redução ou acréscimo de quantidades de serviços, sem
alteração do valor contratual, não cabendo ao contratado o direito a qualquer reclamação ou
indenização.
3.6. A remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA e de todas as atividades a eles
concernentes, relativos à Manutenção Corretiva do Sistema de Iluminação Pública executado como
disposto neste Termo de Referência, será calculada, a partir dos serviços efetivamente executados,
constantes da Planilha de Custos e Formação de Preços.
3.7. O preço final de cada serviço será obtido pela multiplicação dos preços unitários da planilha de
que trata o item acima pelas quantidades dos respectivos serviços a realizados.
3.8. Para todos os serviços descritos, independentemente de explicitados, deverão estar incluídos os
seguintes componentes de custos:
3.8.1. Mão-de-Obra

Todas as despesas com mão-de-obra, direta ou indireta para execução, supervisão, planejamento,
suprimento, controle de qualidade e todas as demais ações que se façam necessárias à execução das
atividades descritas em cada item, inclusive os encargos sociais definidos por Lei e por força de
acordos/dissídios coletivos do sindicato patronal da categoria profissional e das empresas.
3.8.2. Equipamentos

Deverão estar previstos os custos de alocação de todos os equipamentos e ferramental necessários
para a execução de cada atividade descrita.
3.8.3. Transporte

Nos custos também deverá ser previsto o transporte para deslocamento do pessoal da empreiteira até
o ponto de execução dos serviços. Também deverá estar incluso o transporte de materiais do
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almoxarifado da Prefeitura ou do almoxarifado da CONTRATADA até o local de aplicação, bem como o
do equipamento ou material substituído até o depósito da CONTRATADA e/ou Prefeitura.
3.8.4. Acondicionamento e Embalagem
Deverão ser previstos os custos de acondicionamento de materiais e equipamentos que serão
aplicados e/ou devolvidos e a embalagem para devolução eventual de material retirado à Prefeitura/ou
depósito da CONTRATADA. Nos custos de embalagem deverão estar inclusos os custos de
identificação de materiais embalados.
3.8.5. Aquisição de Equipamento e Materiais

Todos os custos de aquisição de equipamentos e materiais deverão ser incluídos quando pertinentes,
englobando tanto o equipamento/material como o gerenciamento de compra, os custos de impostos
incidentes, controle de qualidade, inspeções, transporte do local de fabricação ou aquisição até o
almoxarifado da PREFEITURA (ou da CONTRATADA) e os demais custos inerentes. Deverão ser
considerados os custos de aquisição dos materiais em fornecedores tradicionais, certificados pela
PREFEITURA e/ou concessionária distribuidora de energia elétrica.
3.8.6. Testes

Todos os custos de testes e verificação das instalações deverão estar englobados.
3.8.7. Despesas Indiretas, Remuneração e Impostos

No preço ofertado pela CONTRATADA deverão ser considerados os custos indiretos, a remuneração
da empresa, bem como os impostos incidentes segundo as legislações tributárias federais, estaduais e
municipais vigentes.
3.8.8. Veículo com escada de alcance

Veículo com escada de alcance para execução de serviços com elevação de no mínimo 12m;
disponibilizado com motorista habilitado para a categoria correspondente, um ajudante para apoio às
manobras do caminhão.
3.8.9. Veículos leve com porta escada

Veiculo tipo strada, saveiro ou similar equipado com porta escada, disponibilizado com motorista
devidamente habilitado para a categoria correspondente, veículo em perfeitas condições de uso.
3.8.10.Engenheiro Eletricista
Engenheiro Eletricista devidamente registrado no CREA/BA, conforme certidão de registro e quitação
emitido pelo já referido Conselho, acompanhada de ART referente ao contrato a ser apresentada no
ato de assinatura do mesmo, para ser o responsável técnico dos serviços contratados.
3.8.11.Eletricistas
Eletricistas de instalações industriais, devidamente registrados conforme determina o Ministério do
Trabalho e Emprego, e de acordo com os adicionais e clausulas determinadas em acordo entre os
sindicatos patronais e da categoria além de todas as outras normas que sejam pertinentes para garantir
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a legalidade do trabalhador. Todos deverão estar equipados com seus EPI’s , fardamentos completos
em perfeito estado e aparência, além das ferramentas e instrumentos de medição que a atividade
profissional requer. Jornada de trabalho normal de segunda-feira à sexta-feira das 8:00 às 12:00 e das
14:00 às 18:00 com rodízio entre as equipes de sobreaviso para o trabalho durante o dia de sábado.
3.8.12.A judantes de eletricista

Ajudantes práticos para eletricista, nível de escolaridade segundo grau completo, devidamente
registrados conforme determina o Ministério do Trabalho e Emprego, e de acordo com os adicionais e
clausulas determinadas em acordo entre os sindicatos patronais e da categoria, além de todas as
outras normas que sejam pertinentes para garantir a legalidade do trabalhador. Todos deverão estar
equipados com seus EPI’s , fardamentos completos em perfeito estado e aparência. Jornada de
trabalho normal de segunda-feira à sexta-feira das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 com rodízio
entre as equipes para o trabalho de sobreaviso durante o dia de sábado.
4. LOCALIZAÇÃO:
Os serviços e obras serão realizados em vias da Zona Urbana e Rural do município de
Valença.

4.1.

5. VISITA TÉCNICA:
5.1. A licitante deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e
localização dos serviços, suas condições gerais, locais e tudo que possa influir nos seus custos e a
Prefeitura Municipal se desobriga de fornecer água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços à
CONTRATADA.
5.2. A Licitante deverá apresentar documento afirmando que conhece as condições para a execução
dos serviços.
5.3. O documento correspondente a visita técnica poderá ser substituído por Declaração de
Conhecimento equivalente.
6. ESPECIFICAÇÕES
6.1. Sem prejuízo de normas mais atuais ou substitutivas das adiante relacionadas, o Contratado
deverá observar no que couber as seguintes Normas Técnicas, relacionadas neste Projeto, em
especial as seguintes:
• NBR 6812 - fios e cabos elétricos - queima vertical (fogueira)
• NBR 7288 - cabos com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensões de 1 a
20 kV (especificação)
• NBR 6880 - condutores de cobre para cabos isolados (padronização)
• NBR 6148 - fios e cabos com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila para tensões até 750
V
• NBR 8661 - cabos de formato plano com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila para
tensões até 750v - (especificação)
• NBR - 6150 - eletroduto de PVC rígido (especificação)
• NBR-6808 - Conjunto de manobra e controle de Baixa Tensão - Especificação
• NBR-6146 - Graus de proteção providos por Envelopes - Especificação
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• NBR-5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Procedimento
• NBR-5123 - relé fotoelétrico para iluminação pública (especificação)
• NBR-5169 - relé fotoelétrico para iluminação pública (método de ensaio)
• NBR 8159 (PB1040) de 03/2016 - Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de
energia elétrica
• Outras
6.2. As normas da ABNT deverão ser adquiridas na sede da entidade localizada á Av. Paulista,726 10° andar – São Paulo – SP, fone (011) 3767-3600 ou pelo site www.abntdigital.com.br
7. FISCALIZAÇÃO ECONTROLE DE QUALIDADE
7.1. Controle de Qualidade da Aplicação
Todas as etapas dos serviços serão fiscalizados pela Prefeitura Municipal. Além dos equipamentos
específicos para cada tipo de serviço, a contratada deverá manter no canteiro de obra equipamentos
necessários para que possam ser realizados ensaios de controle de execução dos serviços, durante o
tempo de execução dos trabalhos.
7.2. Documentação
7.2.1. A documentação referente aos serviços executados deve ser guardada no mínimo, pelo
período de garantia prevista no contrato.
7.2.2. Esta documentação servirá de subsídio na análise de desempenho durante aquele período.
7.2.3. Deve ser composta por projetos, certificados de ensaios dos materiais utilizados e relatórios de
acompanhamento da aplicação das medidas bem como, as medições parciais e finais para controle de
produção e pagamento em casos de contratação.
7.2.4. Além de conterem informações relativas aos requisitos básicos aqui descritos devem ser
registrados o local, data e hora da aplicação, empresa executante e eventuais problemas encontrados
durante a execução.
7.3. EQUIPE TÉCNICA E DE SERVIÇOS
7.3.1. A Empresa deverá informar após a ordem de serviço o nome do Engenheiro Eletricista

responsável pelos serviços, encaminhando a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica.
7.3.2. Nos preços unitários previstos, deverão estar incluídos todos os custos do pessoal alocado
para os serviços.
8. PRAZO DE EXECUÇÃO
8.1. O prazo de execução dos serviços é de 3 (três) meses.
9. SERVIÇOS / GARANTIA
9.1. O licitante deverá fornecer Declaração de garantia mínima de durabilidade dos serviços e
materiais, com obrigatoriedade de reposição, sem ônus para a Prefeitura Municipal, das lâmpadas que
estiverem na garantia.
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10.MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
10.1.Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.2.Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
11.3.Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
11.4.Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físicofinanceiro;
11.5.Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017;
11.6.Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o
atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
11.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
11.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à
função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e
passagens.
11.7.Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato;
11.8.Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
11.9.Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis
quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
11.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento
do serviço e notificações expedidas;
11.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
11.11.1.a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o
direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor).
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11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da

preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1.Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com
a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
12.2.Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
12.3.Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
12.4.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,
em conformidade com as normas e determinações em vigor;
12.5.Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;
12.6.Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores,
a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida
Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B
da IN SEGES/MP n. 5/2017;
12.7.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
12.8.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
12.9.Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em
condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
12.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos à execução do empreendimento.
12.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.
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12.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
12.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de
Referência, no prazo determinado.
12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.
12.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
12.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
12.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
12.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
12.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
12.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
12.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
12.23.1.O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
12.23.2.Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista
autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis.
12.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
12.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;
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12.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que

adentrarão no órgão para a execução do serviço;
12.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional;
12.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
12.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
12.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
12.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os
compromissos assumidos;
12.32. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;
12.33. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos,
se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de
comunicação.
12.34. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
12.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
12.36. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das
atividades em relação ao cronograma previsto.
12.37. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
12.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.
12.38.1. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação
em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;
12.38.2. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência
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Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
12.39.
Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
12.39.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
12.39.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação
correlata;
12.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindose na planilha de formação de preços os custos correspondentes;
12.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos
serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
pública junto ao serviço de engenharia.
12.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Termo de Referência e demais documentos anexos;
12.42. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água,
esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.);
12.43. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a participação na
licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a
adequação de todos os projetos anexos ao 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, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.
13. DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1.Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
12.1.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser

indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a descrição
dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;
12.1.2. no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
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subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art.
4º do Decreto nº 8.538, de 2015;
12.1.3. a empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta
dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado
até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem
prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará
responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;
12.1.4. a exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:
12.1.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;
12.1.4.2. consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte,
respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e
12.1.4.3. consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.
12.1.5. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.
12.1.6. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.
13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1.É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1.O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666,
de 1993.
14.2.O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.
14.3.A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.
14.4.A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que
esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.5.A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
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14.6.O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando

as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§
1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.7.O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei nº 8.666, de 1993.
14.8.As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas
atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações
relacionadas à Gestão do Contrato.
14.9.Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA
a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
14.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
14.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
14.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível
de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
14.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatório.
14.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação
dos serviços.
14.15. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
14.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
13.2.A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório e definitivo dos

serviços, nos termos abaixo:
13.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, a Contratada apresentará a medição prévia dos
serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
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13.2.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela

etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
13.2.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução
contratual, quando for o caso.
13.3.O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe
de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
13.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões finais que se fizerem necessários.
13.3.1.1.Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico
do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada,
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
13.3.1.2.A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório.
13.3.1.3.O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
13.3.1.4.A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
13.3.1.5.Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento, o fiscal administrativo deverá
verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº 5/2017, no que forem aplicáveis à
presente contratação, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato;
13.3.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
13.3.2.1.quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação
à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
13.3.2.2.Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
13.3.2.2.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.
13.4.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do
Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
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13.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
13.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados,
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
13.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.
13.5.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor.
13.6.Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
14.DO PAGAMENTO
14.1.O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
14.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993.
14.2.A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme
este Termo de Referência.
14.3.A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro de Fornecedores ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.3.1. Constatando-se, junto ao Cadastro de Fornecedores, a situação de irregularidade do
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
14.4.O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
14.4.1. o prazo de validade;
14.4.2. a data da emissão;
14.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
14.4.4. o período de prestação dos serviços;
14.4.5. o valor a pagar; e
14.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
14.5.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
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Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
14.6.Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
14.6.1. não produziu os resultados acordados;
14.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;
14.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
14.7.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
14.8.Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao Cadastro de Fornecedores
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
14.9.Constatando-se, junto ao Cadastro de Fornecedores, a situação de irregularidade da contratada,
será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério da contratante.
14.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito
do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de
2018.
14.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
14.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
14.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao Cadastro
de Fornecedores.
14.13.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no Cadastro de
Fornecedores, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
14.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
14.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha
em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigente.
14.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
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devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = 0,00016438
I = (TX)
I = 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%
17. REAJUSTE
17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional da
Construção Civil – INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência
da anualidade.
17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
17.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
18.GARANTIA DA EXECUÇÃO
18.1Não haverá exigência de garantia contratual da execução
19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a

Contratada que:
19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.3. fraudar na execução do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
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19.1.5. cometer fraude fiscal;
19.1.6. não mantiver a proposta.
19.2.Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à

CONTRATADA as seguintes sanções:
19.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;
19.2.2. Multa de:
19.2.2.1.0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo
quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida,
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
19.2.2.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução
parcial da obrigação assumida;
19.2.2.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;
19.2.2.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e
19.2.2.5.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a
promover a rescisão do contrato;
19.2.2.6.as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre
si.
19.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
19.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município, com o
consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos.
19.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
19.3.As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
19.4.Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1
e 2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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2

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou conseqüências letais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados,
por empregado e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e
por dia;

02

5

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem
a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:
6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal, por funcionário e por dia;

01

7

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão
fiscalizador, por ocorrência;

02

8

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não
atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão
fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto
na relação de obrigações da CONTRATADA

01

19.5.Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
19.5.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
19.5.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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19.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilícitos praticados.
19.6.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
19.7.As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
19.8.Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.
19.9.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
19.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
19.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
19.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores.
20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
20.1.As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
20.2.Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no
edital.
20.3.Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
20.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação
previstas no Termo de Referência, em plena validade.
20.3.2. Atestado de capacidade técnica do responsável técnico que será designado para esta licitação,
fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico – CAT,
especifica para a obra referida no Atestado que comprovem o desempenho de atividade pertinente e
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compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, conforme acordão
205/2017.
21.4.Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
21.4.1. Valor Global: o valor máximo aceito é o fixado como total da planilha deste Projeto.
21.4.2. Valores unitários: conforme planilha deste Projeto.
20.4.Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o
preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de
referência discriminados nos projetos respectivos.
20.5.O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.
20.6.As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
21. DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO.

22.1O cronograma físico financeiro estimado para o período é o seguinte:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO
VALOR
ITEM
SERVIÇOS
TOTAL
30 DIAS
%
(R$)
Instalação de luminária
FECHADA completa de
alto
rendimento
lumino técnico
com
alojamento
interno,
corpo em alumínio
R$
R$
1
33%
fundido, IP66, incluso a 12.558,39
4.186,13
lâmpada,
o reator,
conectores e suporte
tipo braço (não inclui
cabeamentos
e
ferragens em geral)
Instalação de luminária
FECHADA
sem
alojamento para reator
tipo "bolha" (cebolão)
completa, em chapa de
alumínio
polido
e
R$
R$
2
33%
anodizado
fechada, 11.930,31
3.976,77
incluso a lâmpada, o
reator, conectores e
suporte tipo braço (não
inclui cabeamentos e
ferragens em geral)
Instalação de luminária
R$
R$
3 ABERTA completa, sem
33%
9.655,80
3.218,60
alojamento para reator ,

60 DIAS

%

90 DIAS

%

R$
67%
4.186,13

R$
100%
4.186,13

R$
67%
3.976,77

R$
100%
3.976,77

R$
67%
3.218,60

R$
100%
3.218,60
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4

5

6
7

8

9
10

em chapa de alumínio
polido e anodizado,
inclusos a lâmpada, o
reator, conectores e
suporte tipo braço (não
inclui cabeamentos e
ferragens em geral)
Instalação de projetor
completo
de
alto
rendimento
luminotécnico,
fechado, corpo em
R$
R$
alumínio fundido, com
12.100,00
4.033,33
alojamento, incluso a
lâmpada,
o reator
interno ou externo,
conectores, (não inclui
cabeamento em geral)
Instalação de projetor
completo,
fechado,
corpo em chapa de
alumínio
polido
e
anodizdo,
sem
R$
R$
alojamento, incluso a
5.169,75
1.723,25
lâmpada,
o reator
externo,
conectores,
(não inclui cabeamento
em geral)
Instalação de condutor
R$
R$
(fios e cabos) para
3.941,67
1.313,89
iluminação publica
Implantação de poste
R$
R$
para iluminação pública
5.890,81
1.963,60
Instalação de caixa
para medição coelba e
R$
R$
quadro de distribuição,
4.825,21
1.608,40
em parede ou mureta
Instalação de materiais
R$
R$
diversos
170.904,95 56.968,32
R$
Outras Atividades
R$ 950,67
2.852,01
R$
R$
TOTAL GERAL
239.828,90 79.942,97

33%

R$
67%
4.033,33

R$
100%
4.033,33

33%

R$
67%
1.723,25

R$
100%
1.723,25

33%

R$
67%
1.313,89

R$
100%
1.313,89

33%

R$
67%
1.963,60

R$
100%
1.963,60

33%

R$
67%
1.608,40

R$
100%
1.608,40

33%

R$
67%
56.968,32

R$
100%
56.968,32

33% R$ 950,67 67% R$ 950,67 100%
33%

R$
67%
79.942,97

R$
100%
79.942,97

22. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
22.1. O licitante deverá considerar ao propor seu BDI, que na legislação tributária municipal, a base

de cálculo para a execução dos serviços, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
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O licitante deverá declarar para os devidos fins qual o regime de Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta for adotado para elaboração do seu orçamento e que esta é a alternativa mais
adequada para a Administração Pública.
22.3. Ao elaborar o orçamento a Administração considerou o seguinte quadro de Composição de
BDI:
22.2.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa
de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS
(entre 2% e 5%):

50,00%

TIPO

DESONERAÇ
ÃO
Não

5,00%

Manutenção
ITENS

SIGLAS

Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o
município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão
TCU)

AC
SG
R
DF
L
CP
ISS

%
ADOTADO
3,00%
0,80%
1,27%
1,23%
6,19%
3,65%
2,50%

CPRB

0,00%

BDI
PAD

20,35%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ RIOS.
23.1.Os recursos orçamentários que farão face à despesa encontra-se assegurado na seguinte dotação:
Órgão: 02.13.15 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Classificação Econômica: 339039.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Projeto/Atividade: 2103 – Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.
Fonte: 00
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Valença, 05 de maio de 2021

ALAN AINSWORTH DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA-BA- 63208/D

MARCUS VINÍCIUS
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto:3799/2021
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ANEXO II – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
(OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA)
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO/OBRA DE ENGENHARIA Nº ......../...., QUE
FAZEM ENTRE SI O(A) MUNICÍPIO DE VALENÇA E A
EMPRESA .............................................................

O MUNICÍPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº
........................, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, situada na Travessa General Labatut,
s/nº - Centro, Valença – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. JAIRO DE FREITAS
BAPTISTA, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Carteira de Identidade nº.
............................... e inscrito no CPF nº. ..............................., doravante denominado CONTRATANTE,
e a empresa .............................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o
que consta no Processo Administrativo nº .............................. e em observância às disposições da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e, por analogia, do
Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do CONVITE Nº 004/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1.CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1.O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para execução de
serviços de manutenção, ampliações, obras e a gestão plena do sistema de iluminação e
prédios públicos da Prefeitura do Município de Valença, com fornecimento de materiais e mão
de obra, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este
instrumento contratual.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório do Convite nº 004/2021 e seus
anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2.CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1.O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 120(cento e vinte) dias, conforme fixado no
Instrumento Convocatório, com início na data de .........../......../........ e encerramento em
.........../........./..........., podendo ser prorrogado conforme disposições da Lei nº 8.666/93.
2.2.O prazo de execução do objeto é de 90(noventa) dias e será iniciada com o recebimento da
Ordem de Serviço, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.
2.3.A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente
adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade
competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.
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3.CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1.O valor total da contratação é de R$ .......... (valor por extenso), conforme Proposta de Preços
contratada.
3.2.No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3.O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
4.CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município e suas alterações posteriores, na classificação abaixo:
UNIDADE: **********
PROJETO(S)/ATIVIDADE(S): **********
ELEMENTO DE DESPESA: ****************
FONTE DE RECURSOS: ************
5.CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1.O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Básico.
6.CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
6.1.Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do
Edital.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que
serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são
aqueles previstos no Projeto Básico e demais anexo do Edital.

8.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto
Básico, anexo do Edital.
9.

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1.É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações
estabelecidas no Edital.
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10.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS
ALTERAÇÕES
10.1.Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993,
bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017, no que couber.
10.1.1.A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
10.1.2.As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
os limites estabelecidos no subitem anterior.
10.2.A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá
ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha
orçamentária.
10.2.1.Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço
desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência
especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença
percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas
a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14
e 15 do Decreto n. 7.983/2013.
10.3.O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
10.4.A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de
todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que
eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no
seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n.
7.983/2013.
10.3.Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva sobre a
quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.
10.4.A Contratada somente poderá subcontratar empresas que aceitem expressamente as obrigações
estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.
11.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1.As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital.
12.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES
12.1.É vedado à CONTRATADA:
12.1.1.Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2.Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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13.1.A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, anexo do
Instrumento Convocatório.
14.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO
14.1.O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
14.1.1.nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas
no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do
Instrumento Convocatório;
14.1.2.amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2.Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA
o direito à prévia e ampla defesa.
14.3.A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.4.O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
14.4.1.Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao
cronograma físico-financeiro, atualizado;
14.4.2.Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
14.4.3.Indenizações e multas.
14.5.No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execução do contrato será causa de rescisão por ato unilateral e escrito da contratante.
15.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e
princípios gerais dos contratos.
16.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.
17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o
da Cidade de Valença.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Valença, Data
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MUNICÍPIO DE VALENÇA
Responsável legal da CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
____________________
NOME:
CPF:
RG:

____________________
NOME:
CPF:
RG:

Nota Explicativa: Necessário que o documento contenha a assinatura do responsável legal da
CONTRATANTE e da CONTRATADA e de 2 testemunhas para atender o disposto no art. 784, III do
CPC, que considera título executivo
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021
CONVITE Nº 004/2021
ANEXO III – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
OBEJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÕES, OBRAS E A GESTÃO PLENA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E PRÉDIOS PÚLBLICOS DO MUNICÍCIO
DE VALENÇA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, BOM COMO TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES NESCESSÁRIAS PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
END.:DIVERSOS LOGRADORES DO MUNICÍPIO DE VALENÇA BAHIA
REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL: Nº. 8.666/93 E ALTERAÇÕES
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR GLOBAL MESAL
Prazo de execução POR 3 MÊSES
DATA :05/05/2021
Item

Qtd

Planilha

und

previs. p/ emergenc.
valor total
valor unit. (R$)
(R$)

Instalação de luminária FECHADA completa de alto rendimento luminotécnico com
alojamento interno, corpo em alumínio fundido, IP66, incluso a lâmpada, o reator,
conectores e suporte tipo braço (não inclui cabeamentos e ferragens em geral)

1
1.1

3

Braço de 3 metros, para lâmpada vapor de sódio/vapor muti metálico 400W

1.2

3

Braço de 3 metros, para lâmpada vapor de sódio/vapor muti metálico 250W

1.3

5

Braço de 2 metros, para lâmpada vapor de sódio/vapor muti metálico 250W

un

R$

1.216,38

un

R$

1.169,56

un

R$

1.080,11
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Instalação de luminária FECHADA sem alojamento para reator tipo "bolha" (cebolão)
completa, em chapa de alumínio polido e anodizado fechada, incluso a lâmpada, o
reator, conectores e suporte tipo braço (não inclui cabeamentos e ferragens em
geral)

2

2.1

7

Braço de 1 metro, reto, 25mm², para lâmpada vapor de sódio/vapor muti metálico 70W

2.2

7

Braço de 1 metro, reto, 25mm², para lâmpada vapor de sódio/vapor muti metálico 150W

2.3

3

2.4

5

3
3.1

30

Braço de 2 metros, reto ou curvo não decorativo, 48mm², para lâmpada vapor de
sódio/vapor muti metálico 250W
Braço de 3 metros, reto ou curvo não decorativo, 48mm², para lâmpada vapor de
sódio/vapor muti metálico 250W
Instalação de luminária ABERTA completa, sem alojamento para reator , em chapa de
alumínio polido e anodizado, inclusos a lâmpada, o reator, conectores e suporte
tipo braço (não inclui cabeamentos e ferragens em geral)

un

R$

431,38

un

R$

451,44

un

R$

698,81

un

R$

730,83

R$
3.019,63
R$
3.160,08
R$
2.096,44
R$
3.654,16

R$

321,86

R$
9.655,80

un

R$

1.265,00

un

R$

1.155,00

un

R$

715,53

un

R$

433,44

un

R$

344,57

m

R$

6,49

m

R$

9,26

Braço de 1 metro, reto, 25mm², para lâmpada vapor de sódio/vapor muti metálico 70W
Instalação de projetor completo de alto rendimento luminotécnico, fechado, corpo
em alumínio fundido, com alojamento, incluso a lâmpada, o reator interno ou
externo, conectores, (não inclui cabeamento em geral)

4
4.1

5

Projetor para lâmpada vapor metálico 400 W

4.2

5

Projetor para lâmpada vapor metálico 250 W

R$
6.325,00
R$
5.775,00

Instalação de projetor completo, fechado, corpo em chapa de alumínio polido e
anodizdo, sem alojamento, incluso a lâmpada, o reator externo, conectores, (não
inclui cabeamento em geral)

5
5.1

3

Projetor para lâmpada vapor metálico 1000 W

5.2

3

Projetor para lâmpada vapor metálico 400 W

5.3

5

Projetor para lâmpada vapor metálico 250 W

6

R$
2.146,60
R$
1.300,32
R$
1.722,83

Instalação de condutor (fios e cabos) para iluminação publica

6.1

30

Cabo alumínio multiplexado 1kv - 2x10mm²

6.2

30

Cabo alumínio multiplexado 1kv - 4x10mm²
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6.3

30

Cabo alumínio multiplexado 1kv - 2x16mm²

6.4

30

Cabo alumínio multiplexado 1kv - 4x16mm²

6.5

30

Condutor de cobre singelo - 1x1,5mm²

6.6

30

Condutor de cobre singelo - 1x2,5mm²

6.7

30

Condutor de cobre singelo - 1x4,0mm²

6.8

30

Condutor de cobre singelo 1kv - 1x6,0mm²

6.9

9

Condutor de cobre singelo 1kv - 1x10,0mm²

6.10

10

Condutor de cobre singelo 1kv - 1x16,0mm²

6.11

50

Cabo de cobre bipolar, # 1,5 mm2, ( PP 2x1,5mm²)

6.12

50

Cabo de cobre bipolar, # 2,5 mm2, ( PP 2x2,5mm²)

6.13

50

Cabo de cobre tripolar, # 2,5 mm2, ( PP 3x2,5mm²)

6.14

50

Cabo de cobre tripolar, # 4,0 mm2, ( PP 3x4,0mm²)

6.15

50

Cabo de cobre 450/750V par trançado 2x1,5mm²

6.16

50

Cabo de cobre 450/750V par trançado 2x2,5mm²

6.17

50

Cabo de cobre 450/750V par trançado 2x4,0mm²

7

m

R$

6,60

m

R$

9,95

m

R$

3,33

m

R$

4,16

m

R$

5,02

m

R$

6,85

m

R$

9,90

m

R$

8,44

m

R$

5,84

m

R$

5,93

m

R$

6,81

m

R$

8,18

m

R$

4,72

m

R$

5,23

m

R$

7,66

un

R$

767,45

un

R$

953,04

un
un

R$
R$

1.149,02
550,92

R$
198,00
R$
298,45
R$
99,82
R$
124,90
R$
150,73
R$
205,41
R$
89,10
R$
84,35
R$
291,76
R$
296,36
R$
340,67
R$
409,22
R$
236,17
R$
261,25
R$
382,89

Implantação de poste para iluminação pública

7.1

1

Poste de concreto tipo "DT", H= 7 m

7.2

1

Poste de concreto tipo "DT", H= 9 m

7.3

1

Poste telecônico reto sem flange (engastado no piso), H= 5 m

7.4

1

Poste de madeira eucalipto tratado e lixado de H=6 m D=14/16mm²
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7.5

3

8
8.1

2

8.2

2

9

Poste de madeira eucalipto tratado e lixado de H=7 m D=14/16mm²
Instalação de caixa para medição coelba e quadro de distribuição, em parede ou
mureta
Instalação de caixas de medição monofásica com caixa para proteção geral - não incluso
disjuntores e cabos
Instalação de caixa de medição polifásica com caixa para proteção geral - não incluso
disjuntores e cabos
Instalação de materiais diversos

9.1

20

Eletroduto de PVC, 3/4"- rígido

9.2

15

Eletroduto de PVC, 1" rígido

9.3

15

Eletroduto de PVC, 1 1/2" rígido

9.4

9

Eletroduto de ferro galvanizado - 3/4"

9.5

9

Eletroduto de ferro galvanizado - 1"

9.6

3

Eletroduto de ferro galvanizado - 1 1/2"

9.7

15

Eletroduto flexível - 11/4"

9.8

15

Eletroduto flexível - 11/2"

9.9

4

Caixa de passagem de concreto ou alvenaria no piso - 30x30x40 cm

9.10

4

Caixa de passagem de concreto ou alvenaria no piso - 40x40x40 cm

9.11

9

Haste de aterramento 1/2" x 2,40 m com conector

9.12

3

Disjuntor termomagnéticos até 50 A, monopolar, 10 kA

9.13

2

Disjuntor termomagnéticos até 50 A, bipolar, 10 kA

9.14

2

Disjuntor termomagnéticos até 50A, tripolar, 10KA

R$

823,46

un

R$

823,46

un

R$

1.589,14

m

R$

12,54

m

R$

14,21

m

R$

15,88

m

R$

42,18

m

R$

42,79

m

R$

66,61

m

R$

6,67

m

R$

8,19

un

R$

63,45

un

R$

72,73

m

R$

37,20

un

R$

17,56

un

R$

45,98

un

R$

74,40
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9.15

1

Disjuntor termomagnéticos de 60A a 100A, monopolar, 10KA

9.16

1

Disjuntor termomagnéticos de 60A a 100A, bipolar, 10KA

9.17

1

Disjuntor termomagnéticos de 60A a 100A, tripolar, 10KA

9.19

60

Reator interno para lâmpada vapor de sódio/vapor metálico 400 W

9.20

90

Reator externo para lâmpada vapor de sódio/vapor metálico 400 W

9.21

90

Reator interno para lâmpada vapor de sódio/vapor metálico 250 W

9.22

125

Reator externo para lâmpada vapor de sódio/vapor metálico 250 W

9.23

55

Reator interno para lâmpada vapor de sódio/metálico de150 W

9.24

100

Reator externo para lâmpada vapor de sódio/metálico de150 W

9.25

4

Reator interno para lâmpada vapor de sódio/metálico 70 W

9.26

190

Reator externo para lâmpada vapor de sódio/metálico 70 W

9.27

3

Reator para lâmpada vapor metálico 1000 W

9.28

60

Lâmpada vapor de sódio 400 W - E40

9.29

40

Lâmpada vapor metálico 400 W - E40

9.30

190

Lâmpada vapor de sódio 250 W - E40

9.31

60

Lâmpada vapor metálico 250 W - E40

9.32

50

Lâmpada vapor de sódio 150 W - E27/40

9.33

25

Lâmpada vapor metálico 150 W - E27/40

9.34

290

Lâmpada vapor de sódio 70 W - E27

un

R$

56,23

un

R$

128,84

un

R$

670,26

un

R$

146,30

un

R$

142,12

un

R$

138,79

un

R$

140,55

un

R$

104,50

un

R$

112,86

un

R$

85,27

un

R$

93,63

un

R$

260,83

un

R$

74,40

un

R$

96,14

un

R$

74,40

un

R$

84,44

un

R$

65,21

un

R$

78,58

un

R$

40,13
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9.35

28

Lâmpada vapor metálico 70 W - E27

9.36

1

Lâmpada vapor metálico 1000 W - E40

9.37

120

Conector perfurante até 16 mm²

9.38

25

Conector perfurante até 16 a 25mm²

9.39

10

Conector perfurante até 25 a 70 mm²

9.40

20

Braço de iluminação pública 1000 mm

9.41

10

Braço de iluminação pública de 2000 mm

9.42

10

Braço de iluminação pública de 3000 mm

9.43

200

Relé fotoelétrico poste até 7 metros

9.44

90

Relé fotoelétrico em luminária com altura superior a 7m e torres (uso de veiculo tipo cesto)

9.45

75

Base para relé fotoelétrico

9.46

40

Substituição de luminária pública aberta E27 chapa de aluminio suporte 25mm

9.47

5

9.48

5

9.49

5

9.50

1

substituição de luminária pública fechada com difusor em acrilico resistente até 150w,
E27 chapa de aluminio, suporte 25mm sem alojamento
substituição de luminária pública fechada com difusor em acrilico resistente até 250w,
E40 chapa de aluminio, suporte 48mm sem alojamento
substituição de luminária pública fechada tipo cutoff,com difusor de vidro para lâmpada de
até 150w, suporte E27 corpo de aluminio injetado, suporte 48mm com alojamento para
reator.
substituição de luminária pública fechada tipo cutoff, com difusor de vidro para lâmpada de
250w e 400w, suporte E40 corpo de aluminio injetado, suporte 48mm com alojamento
para reator.

9.51

3

substituição de chave para iluminação pública 1x30A.

9.52

2

substituição de chave para iluminação pública 2x30A.

un

R$

71,06

un

R$

165,53

un

R$

15,05

un

R$

20,90

un

R$

25,92

un

R$

37,62

un

R$

234,92

un

R$

249,13

un

R$

41,80

un

R$

55,18

un

R$

22,00

un

R$

53,90

un

R$

124,56

un

R$

209,00

R$
1.989,68
R$
165,53
R$
1.805,76
R$
522,50
R$
259,16
R$
752,40
R$
2.349,16
R$
2.491,28
R$
8.360,00
R$
4.965,84
R$
1.650,00
R$
2.156,00
R$
622,82
R$
1.045,00

un

R$

321,86

R$
1.609,30

un

R$

408,80

un

R$

265,85

un

R$

325,20
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9.53

1

substituição de chave para iluminação pública 1x60A.

9.54

1

substituição de chave para iluminação pública 2x60A.

9.55

5

Parafuso com porca tipo máquina galvanizado a fogo 16x70mm²

9.56

5

Parafuso com porca tipo máquina galvanizado a fogo 16x150mm²

9.57

5

Parafuso com porca tipo máquina galvanizado a fogo 16x200mm²

9.58

5

Parafuso com porca tipo máquina galvanizado a fogo 16x250mm²

9.59

5

Parafuso com porca tipo máquina galvanizado a fogo 16x300mm²

9.60

3

Parafuso com porca tipo máquina galvanizado a fogo 16x350mm²

9.61

3

Parafuso francês com porca galvanizado a fogo 12x125mm²

9.62

5

Cinta circula ou quadrada galv. a fogo até 100mm²

9.63

5

Cinta circula ou quadrada galv. a fogo até 100 a 140mm²

9.64

4

Cinta circula ou quadrada galv. a fogo até 140 a 160mm²

9.65

4

Cinta circula ou quadrada galv. a fogo até 160 a 200mm²

9.66

4

Cinta circula ou quadrada galv. a fogo até 200 a 260mm²

9.67

4

Cinta circula ou quadrada galv. a fogo até 260 a 300mm²

9.68

10

Substituição de soquete porcelana tipo E-27

9.69

7

Substituição de soquete percelana tipo E-40

10

0

10.1

25

Outras Atividades
Disponibilidade de turma leve, período diurno, durante a semana, constituída de veículo tipo
strada ou similar com escada de alcance até 7 m, incluindo 1 condutor, 01 eletricista e 02
auxiliares de eletricistas, em período diurno, durante dia de semana.

un

R$

7,52

par

R$

23,41

par

R$

26,75

par

R$

29,26

par

R$

32,60

par

R$

34,28

par

R$

36,78

un

R$

29,26

un

R$

33,44

R$
380,38
R$
416,33
R$
28,84
R$
37,24
R$
52,25
R$
65,21
R$
75,24
R$
47,65
R$
22,55
R$
117,04
R$
133,76
R$
117,04
R$
130,42
R$
137,10
R$
147,14
R$
292,60
R$
234,08

hs

R$

62,92

R$
1.572,93

un

R$

380,38

un

R$

416,33

un

R$

5,77

un

R$

7,45

un

R$

10,45

un

R$

13,04

un

R$

15,05

un

R$

15,88
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10.2

15

Disponibilidade de turma pesada, período diurno, durante a semana, constituída de veículo
com escada de alcance até 12 m ou escada mecânica, incluindo 1 condutor, 02 eletricistas
e 03 auxiliares de eletricistas, em período diurno, durante dia de semana.

hs

R$

TOTAL GERAL

_______________________________________________
ALAN AINSWORTH DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA-BA- 63208/D

85,27

R$
1.279,08
R$
239.828,90

MARCUS VINÍCIUS
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto:3799/2021
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ANEXO IV– MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
01 – NOME DA PROPONENTE:

02 – DESCRIÇÃO:

03 –LOCALIDADE:

04 –DATA:

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo
para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

50,00%

TIPO DE OBRA

DESONERAÇÃO

ITENS

5,00%

SIGLAS

Administração Central

AC

Seguro e Garantia

SG

Risco

R

Despesas Financeiras

DF

Lucro

L

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)

CP

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

ISS

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 0% ou 4,5% - Desoneração)

CPRB

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI PAD

% ADOTADO

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI =

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
-1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo é de
50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
adotado para elaboração do orçamentofoi ..... desoneração, e que esta é a
alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Local

Data

Responsável Técnico
Nome:
Título:
CREA/CAU:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021
CONVITE Nº 004/2021
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII
DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

...................................................................(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.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021
CONVITE Nº 004/2021
ANEXO VI – MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA OU DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO
EQUIVALENTE
ATESTADO DE VISTORIA
Atesto, em atendimento ao previsto no item ____ do Edital do Convite nº 004/2021, que eu,
__________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) no
CREA/___
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 Valença 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 a executar, bem como de todas as implicações
técnicas e financeiras da continuidade dos 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 da obra, deverá apresentar
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, bem como das
implicações técnicas e financeiras para execução da Obra, conforme recomenda o Acórdão nº
983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3122021
CONVITE Nº 004/2021
ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA
CARTA PROPOSTA
A
Prefeitura Municipal de Valença
Ref.: Convite Nº 004/2021
Objeto:
Abertura dos envelopes: Horário:

horas

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços contendo os documentos
anexos exigidos no Edital, para execução da obra de que trata o processo licitatório em epígrafe.
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 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 e de nosso representante para assinatura de eventual contrato são:
a) Razão Social:
b) CNPJ n.º:
c) Endereço Completo/CEP/ Telefone:
d) Representante Legal/Procurador:
e) CPF:
f)  RG:
g) Banco/Agência/Conta Bancária:
Esta empresa indica o e-mail _____________________ para todas as notificações referentes a licitação, ao
contrato e execução contratual e compromete-se a informar outro caso seja este modificado.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo
(do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante. Anexar Planilha, Cronograma e BDI.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021
CONVITE Nº 004/2021
ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído
de (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.
local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021
CONVITE Nº 004/2021
ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

_____________________________________________(empresa),
CNPJ
(CNPJ)
nº.
______________________, situada _____________________________________, declara sob as
penas da Lei que há a superveniência dos seguintes fatos impeditivos da habilitação no Convite nº
004/2021: (exigida somente em caso positivo)
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

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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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021
CONVITE Nº 004/2021
ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído
de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para os efeitos do tratamento
diferenciado da Lei Complementar nº 123/06 e para fins de participação no certame licitatório acima
identificado, declaramos:
1. ( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação,
na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º
do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.
Ou
1. ( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação,
na condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se
reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.
2. ( ) que a documentação fiscal ou trabalhista que apresentaremos para fins de habilitação possui
restrições e que esta será regularizada no prazo da Lei complementar nº 123/06.
Ou
2. ( ) que a documentação fiscal ou trabalhista que apresentaremos para fins de habilitação não possui
restrições.

local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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