PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Avenida Roberto Santos, nº 96, Bairro, Centro, Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228
CEP: 44.440-900, Santo Antônio de Jesus, Bahia. e-mail: licitacao@saj.ba.gov.br.

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022 - PREÂMBULO DO EDITAL
I. Regência Legal: Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Complementar nº
147, de 07/08/2014, Lei Complementar nº 155, de 27/10/2016, Decreto Federal nº 7.507, de 27/06/2011, Lei Municipal.
nº 1065, de 04/11/2010, Lei Municipal n.º 988, de 04/06/2009, Decreto Municipal nº 184 de 17/06/2020 (Processo
Administrativo Sancionador), Normas Regulamentadoras nº 09, 15, 18 e 35 do MTE e Resolução CONFEA nº. 218, de
29/06/1973 e alterações pertinentes, Decreto Municipal nº 30 de fevereiro de 2022.
II. Órgãos Interessados: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
III. Modalidade e nº de ordem: CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022
IV. Processo Administrativo: Nº. 005793/2022
V. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de varrição, limpeza de logradouros, canais, “boca de lobo”,
banheiros públicos e manutenção do Cemitério no Município de Santo Antônio de Jesus, em conformidade com as
normas ambientais em vigor e demais especificações contidas neste Edital de Concorrência Pública e seus Anexos,
abrangendo os seguintes serviços:
a) Varrição manual de vias e logradouros públicos com monitoramento por meio de aparelho GPS
b) Serviços especiais
c) Jardinagem
d) Limpeza de canais e bocas de lobo
e) Serviços mecanizados
f) Fornecimento de banheiros químicos
g) Limpeza e manutenção de banheiros públicos
h) Limpeza e manutenção de cemitério municipal
i) Limpeza da Zona rural
VI. Justificativa: O serviço de limpeza urbana é de competência dos municípios, disposto na Constituição Federal, art. 30,
inciso V, podendo ser administrado de forma direta pelo município; por meio de uma empresa pública específica ou
empresa de economia mista criada para desempenhar especificamente essa função. Podem ainda ser objeto de
concessão ou terceirizados junto à iniciativa privada de forma global ou parcial, envolvendo um ou mais segmentos das
operações de limpeza urbana. Atualmente, o poder público municipal tem dificuldade em atuar na execução direta dos
serviços de limpeza urbana devido à escassez de recursos: financeiros, humano, infraestrutura e máquinas e
equipamentos, ausência de monitoramento contínuo/periódico/disposição final dos resíduos.
Sendo assim, a SESP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos utiliza a ferramenta legal de terceirizar junto à iniciativa
privada, a operacionalização do serviço de limpeza urbana das vias públicas, por meio de processo licitatório, regido pela
legislação federal, Lei n° 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública baseado no planejamento detalhado da gestão e operacionalização dos
serviços prestados.
VII. Tipo de Licitação (Critério de julgamento): Menor Preço Global
VIII. Regime de execução: Empreitada por preço unitário
IX Locais de execução do serviço: No perímetro urbano e zona rural do Município de Santo Antônio de Jesus da Bahia,
indicados no ANEXO B presente do Anexo I- Termo de Referência.
X. Da despesa:
X.I. Dotação orçamentaria:
Cod. Reduzido: 2042.39.010000
Unidade orçamentaria: 2001 – Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESP
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Atividade: 2.042 – Manutenção da Iluminação Pública.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 010000 – Recursos Ordinários
XI. Data de Entrega das Propostas: 22/07/2022, Horário: 9h (horário de Brasília/DF)
XII. Local de realização do certame: O certame será realizado na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento,
sito Avenida Roberto Santos, nº 96, Bairro, Centro, Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228, CEP: 44.440-90. Santo
Antônio de Jesus, Bahia.
XIII. Vigência do Contrato: A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado conforme necessidade da Unidade, observado o art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
XIV. Valor global estimado: R$ 11.866.984,92 (Onze Milhões Oitocentos e Sessenta e Seis Mil e Novecentos e Oitenta e
Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos).
XV. Fundamentação para a escolha da Modalidade: Art.10, inciso II, alínea “a”; Art.22, inciso II; 2 Art.23, inciso I, alínea b;
e Art.45, § 1º, inciso I, todos da Lei n.º 8.666/93.
XVI. Acesso ao Edital: disponibilizado gratuitamente no, https://sai.io.org.br/ba/santoantoniodejesus/site/editais.
XVII. Esclarecimentos: As informações e esclarecimentos referentes ao objeto desta licitação serão prestados pela
Diretoria de Licitações e Compras e ou pela Comissão Permanente de Licitação, em dias úteis, das 08h às 14h, através do
e-mail: licitacao@saj.ba.gov.br. em até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data estabelecida para a entrega dos envelopes
proposta, identificada como a Concorrência Publica em epigrafe. A Comissão responderá em até 03 (três) dias úteis antes
do recebimento das propostas.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação: Antonio Alexandre da Silva Lima Pereira
Nomeado pelo Decreto Municipal nº 30 de fevereiro de 2022
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DADOS DO EDITAL CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022
SEÇÃO I. DO OBJETO
1.1
Indicado no campo V, do preâmbulo do Edital.
SEÇÃO II. DA DESPESA
2.1
Indicado no campo X, do preâmbulo do Edital.
SEÇÃO III. DOS ÓRGÃOS INTERESSADOS
3.1
Indicado no campo II, do preâmbulo do Edital.
SEÇÃO IV. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1.
Poderão participar desta Licitação empresas brasileiras ou estrangeiras em funcionamento no Brasil, pertencentes
ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem as condições exigidas constantes deste Edital e seus Anexos, conforme preconizado no art. 22, §2º da lei
8.666/93.
4.2.
Não poderão participar desta licitação:
4.2.1. Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.2.2. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.3. Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
4.2.3.1. Caso o licitante encontre-se em recuperação judicial, será admitida a sua participação, desde que
amparada em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, na forma do Acórdão nº 1201/2020 –
Plenário – TCU.
4.2.4. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
4.2.5. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
4.2.6. Entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto
ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
4.2.7. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus ou responsável pela licitação;
4.2.8. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
4.2.9. Não será aceito consórcio para a execução dos serviços.
4.2.10. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.10.1. A vedação se justifica pelo fato de que a formação de consórcio é mais conveniente e oportuna
nas licitações de alta complexidade e relevante vulto, em que se torne viável para as empresas a se
consorciarem a soma de capacidade técnica e financeira, visando a execução do objeto.
SEÇÃO V. DOS PROCEDIMENTOS
5.1.
O representante da licitante, identificado (CREDENCIADO) por documento hábil, deverá entregar,
impreterivelmente, os envelopes “Documentação” e “Proposta” até o dia, horário e local já fixados no preâmbulo.
5.2.
Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na presença das
interessadas, pela Comissão Permanente de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá
ser rubricada por todos os representantes legais das licitantes presentes.
5.2.1.
Abertos os envelopes “Documentação”, caberá a Comissão Permanente de Licitação, a seu juízo
exclusivo e ou juntamente com o setor técnico demandante apreciar os documentos de cada licitante e, poderá na
mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, podendo ser devolvidos às licitantes inabilitadas
os envelopes “Proposta”, devidamente fechados desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.
5.2.1.1.
Após os cumprirem-se os ritos legais, posterior ao ato da homologação às empresas que foram
Inabilitadas terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis para retirar seus envelopes “B” – PROPOSTAS DE
PREÇOS, lacrados e inviolados, junto a Comissão Permanente de Licitações do Município de Santo Antonio
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de Jesus, em dias úteis, de 08h00 às 14h00 no endereço constante do preâmbulo deste edital. Ao findar o
prazo os envelopes que permanecerem em posse desta Comissão serão descartados.
5.3.
As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “A” DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste instrumento convocatório ou com
irregularidades insanáveis, serão inabilitadas.
5.4.
Quando for necessária a suspensão da reunião para análise da documentação e ou realização de diligências e ou
consultas, a Comissão interromperá os trabalhos, os atos pertinentes serão consignados em ata e as licitantes participantes,
interessadas poderão ser convocadas previamente e ou mediante publicação de aviso no Diário Oficial do Município.
5.4.1.
Quando for necessária a suspensão da sessão os envelopes “B” – PROPOSTAS DE PREÇOS,” sob a guarda
da Comissão Permanente de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos
representantes legais das licitantes presentes.
5.4.2.
Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela
Comissão Permanente de Licitação para a abertura dos envelopes “B” – PROPOSTAS DE PREÇOS, se:
a) Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de
interposição de recurso; ou
b) Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou
c) Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.
5.5.
As aberturas dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTAS DE PREÇOS” serão realizadas em
sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e
pelos representantes legais das licitantes presentes.
a) Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da reunião
pelos representantes legais das licitantes presentes; e
b) A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.
c) Quando não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” em um
único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com
os requisitos deste edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão
Permanente de Licitação até a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.
5.6.
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.
5.7.
Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por justa motivação decorrente de fato
superveniente e aceita pela Comissão Permanente de Licitação.
5.8.
Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas não caberão desclassificá-las por motivo
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.
5.9.
É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior em caráter de diligência o envio de
documentação para esclarecer e ou para complementar a instrução, a ser agendada pelo Presidente da Comissão, sob pena
de não aceitação da proposta.
5.9.1.
É facultado ao Presidente da Comissão o solicitar do(s) licitante(s) a apresentação do(s)
respectivo(s) documento(s) original (ais) apresentado(s) para efeito de verificação e ou confirmação de
sua(s) autenticidade(s);
5.9.1.1.
“É pacífico o entendimento do Tribunal de que falhas sanáveis, meramente formais,
identificadas nas propostas, não devem levar necessariamente à inabilitação, cabendo à Comissão
Julgadora promover as diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou complementar o
processamento do certame (Lei 8.666/1993, art. 43, §3º). É o sentido que se extrai do Acórdão
2.521/2003-TCU-Plenário, in verbis: “atente para o disposto no art. 43, §3º, abstendo-se, em
consequência, de inabilitar ou desclassificar empresas em virtude de detalhes irrelevantes ou que
possam ser supridos pela diligência autorizada por lei”.
Acórdão 3.340/2015 – Plenário.
5.10.
CREDENCIAMENTO:
5.10.1.
Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante, mediante
apresentação do contrato, procuração ou documento equivalente, para manifestações em seu nome durante a
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reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta. O representante legal do
proponente deverá apresentar-se ao Presidente da Comissão de Licitação munido de:
5.10.1.1.
Procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa
manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta licitação, conforme sugerido no Anexo III. Modelo de
Carta de Credenciamento, em cópia acompanhado dos originais para aferição de sua autenticidade ou com
autenticação cartorial.
5.10.1.2.
Contrato Social ou equivalente da empresa, carteira de identidade ou outro documento
equivalente com foto, inclusive também a do proponente outorgante, em cópia acompanhado dos originais
para aferição de sua autenticidade ou com autenticação cartorial.
5.10.1.3.
A licitante deverá ainda comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial ou a Declaração de
Enquadramento registrada na Junta Comercial do Estado, nos termos dos Anexos da Instrução Normativa
DREI Nº 10, de 05 de dezembro de 2013, expedida pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração
- DREI, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar
seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e
favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
5.10.1.4.
Para a fase de credenciamento entende-se que:
5.10.1.4.1.
quando o representante for o(s) sócio(s) da empresa licitante fica o mesmo
desobrigado da apresentação de procuração ou declaração de credenciamento;
5.10.1.4.2.
Cada representante poderá representar apenas uma licitante;
5.10.1.4.3.
O documento de representação deverá 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;
5.10.1.4.4.
A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de CREDENCIAMENTO,
bem assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará
as manifestações do(s) licitante(s) no certame. Neste caso, o(s) portador(es) dos envelopes
poderá(ão) assistir apenas como ouvinte(s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer
observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos,
ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer
dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a
abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que o citado documento se encontra no recinto,
com o intuito de ampliar a disputa.
5.11.
Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito de manifestação.
5.12.
Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação de retardatários, salvo na
condição de ouvintes;
SEÇÃO VI. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6.1
As propostas deverão ser apresentadas em dois envelopes distintos, contendo o envelope “A” os documentos de
habilitação e o envelope “B” a proposta comercial;
6.2.
Os envelopes “A” HABILITAÇÃO e “B” PROPOSTA COMERCIAL deverão conter na parte externa as informações que
se seguem:
6.2.1. ENVELOPE “A” - HABILITAÇÃO
6.2.2. ENVELOPE “B” PROPOSTA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
ENVELOPE “B” – PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
ENDEREÇO:
ENDEREÇO:
6.3.
Os envelopes deverão ser entregues devidamente fechados e lacrados, na data e horário consignados no
preâmbulo do presente Edital;
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6.4.

Conteúdo dos Envelopes:
6.4.1. O Envelope “A” DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata a SEÇÃO VII
deste Edital;
6.4.2.
O Envelope “B” PROPOSTA COMERCIAL deverá conter a Proposta da licitante em atendimento ao disposto
na a SEÇÃO VIII, conforme modelos sugeridos nos ANEXOS VI, VII e VIII, deste Edital.

SEÇÃO VII. DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
7.1
A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 01, os documentos relacionados a seguir:
7.1.1
DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE JURÍDICA:
7.1.1.1
no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;
7.1.1.2
para as sociedades empresárias ou empresas individuais 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;
7.1.1.3
em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada:
ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
7.1.1.4
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;
7.1.1.5
inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades
simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
7.1.1.6
decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
7.1.1.7
os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos demais
documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidação.
7.1.2
DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.1.2.1
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
7.1.2.2
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 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.
7.1.2.3
prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
7.1.2.4
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;
7.1.2.5
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;
7.1.2.6
prova de regularidade com a Fazenda Estadual e com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante;
7.1.2.7
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;
7.1.2.8
Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
7.1.2.9
A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade
fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no
art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015, aplicado por analogia no Município, em razão da ausência de
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7.1.3

legislação mais favorável conforme determina o Art. 47, parágrafo único da Lei Complementar nº 123/06,
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.
DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
7.1.3.1
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica.
7.1.3.2
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei Federal que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo INPC/IBGE – Índice
Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro Federal de Geografia e Estatística, quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
7.1.3.3
Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.
7.1.3.4
As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, para
satisfação da exigência do subitem “ii”, do Edital do Tomada Preço em epígrafe, deverão juntar o respectivo
comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração Digital) e o conjunto completo de
documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a Junta Comercial, através de Sistema de
Escrituração Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo (balanço
e demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser confirmado no site da
Receita Federal sobre o número de autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial; e
d) Requerimento de Autenticação de Livro Digital (documento que confirma a solicitação da
empresa junto a Junta Comercial do Estado que o mesmo seja autenticado).
7.1.3.5
O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
7.1.3.6
A boa situação financeira será avaliada pelos Índices Liquidez Geral (ILG) eLiquidez Corrente
(ILC) que deverão apresentar o valor mínimo igual ou superior a 1 (um) e de Endividamento (IE) deverá
apresentar o valor mínimo igual ou inferior a 0,5 (zero virgula cinquenta) resultantes da aplicação das
seguintes fórmulas:

ILG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

≥ 1,0

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

ILC =

Ativo Circulante

≥ 1,0

Passivo Circulante
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IE =

Passivo Circulante + Passível Não Circulante

≤ 0,5

Ativo Total

7.1.3.7
As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao
balanço.
7.1.3.8
Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos.
7.1.3.8.1
Inicialmente, importa consignar que os índices contábeis previstos são usualmente
adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações
decorrentes da licitação com o objeto ora licitado.
7.1.3.8.2
Nesse diapasão, apresentamos as justificativas para os índices propostos, uma vez
que estão de acordo com o art. 31, da Lei 8.666/1993 e foram estabelecidos em valores usuais para
avaliar a qualificação econômico-financeira dos licitantes.
7.1.3.8.3
O índice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade de pagamento a curto prazo,
relacionando tudo que se converterá em dinheiro no curto prazo com as dívidas também de curto
prazo. Índice menor do que 1,00 demonstra que a empresa não possui recursos financeiros para
honrar suas obrigações de curto prazo, o que pode inviabilizar a continuidade das atividades da
empresa.
7.1.3.8.4
O índice de Liquidez Geral demonstra a capacidade de pagamento da empresa a
longo prazo, relacionando tudo que se converterá em dinheiro no curto e no longo prazo com as
dívidas também de curto e de longo prazo. Índice menor do que 1,00 demonstra que a empresa não
possui recursos financeiros suficientes para pagar as suas dívidas a longo prazo, o que pode
comprometer a continuidade das atividades da empresa.
7.1.3.8.5
O índice de Grau de Endividamento Geral é dado por uma relação entre os valores
devidos por uma companhia e o seu capital próprio ou patrimônio. Portanto, ele é um indicador da
situação financeira do negócio e de quanto dinheiro está comprometido com as dívidas. O
percentual do índice do grau de endividamento 0,50 (menor ou igual a zero virgula cinquenta) é o
meio necessário para garantir a regular prestação dos serviços.
7.1.3.8.6
Destarte que há decisões jurisprudenciais admitindo como correta a adoção, por
parte da Administração Pública, de índices de endividamento para comprovação da real situação
financeira da empresa, desde que devidamente justificável, a exemplo do Acórdão 8.681/2011-2C
do TCU.
7.1.3.8.7
Por fim, cumpre esclarecer que a definição do valor do índice é recorrente em
licitações que objetivam a contratação de serviços, sendo usuais e frequentemente exigidos nos
editais destinados à contratação de serviços, como o caso dos autos.
7.1.3.8.8
Nota-se, portanto, que os índices estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, §
5o, da Lei 8.666/93, pois permitem a comprovação da situação financeira da empresa de forma
objetiva, foram estabelecidos observando valores usualmente adotados para a avaliação da situação
financeira das empresas e não frustram ou restringem o caráter competitivo do certame, pois foram
estabelecidos em patamares mínimos aceitáveis.
7.1.3.8.9
Ademais, nos termos do artigo 31, parágrafos 1º e 5º, da Lei nº 8.666/93, no que diz
respeito aos índices, somente é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior,
índices de rentabilidade ou lucratividade, bem como índices e valores não usualmente adotados
para a correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações
decorrentes da licitação, o que não é o caso.
7.1.3.8.10
Desse modo, resta justificada a utilização dos índices adotados, cumprindo,
outrossim, a exigência do Tribunal de Contas da União.
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7.1.4

7.1.3.9
Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente desobrigadas da
apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse sentido e apresentar a
documentação contábil que lhe for pertinente na forma da lei, devidamente assinada por contador
responsável.
7.1.3.10
A Microempresa deverá apresentar obrigatoriamente Balanço Patrimonial solicitado na forma
prevista neste Edital, não se aceitando declarações emitidas por Contadores em substituição.
7.1.3.11
A apresentação de GARANTIA DE PROPOSTA é obrigatória, ainda que o LICITANTE não deseje
realizar o credenciamento de representante. Sendo a GARANTIA DE PROPOSTA de 1% (um por cento) do
valor estimado para a licitação no valor de R$ 11.866.984,92 (Onze Milhões Oitocentos e Sessenta e Seis Mil
e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos), na forma do inciso III, do art. 31 e do
art. 56 da Lei Federal 8666/93, onde cada LICITANTE poderá oferecer em uma das seguintes formas:
7.1.3.11.1
Caução em dinheiro deverá ser apresentada junto com o comprovante de deposito,
que será verificada a sua compensação no ato do julgamento dos documentos de habilitação, caso a
verificada a ausência tempestiva de efetivo ingresso do valor no erário publico a empresa em tela
será Inabilitada;
7.1.3.11.2
Títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;
7.1.3.11.3
Carta fiança bancária ou apólices de seguro garantia estes deverão ser apresentados
juntamente com efetivo comprovante de pagamento
7.1.3.11.4
A Garantia de Proposta deverá ter prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, a
contar da data da Sessão de abertura dos envelopes, podendo ser prorrogada no caso de o
Município solicitar e a licitante anuir.
7.1.3.11.5
A Garantia de Proposta oferecida pela licitante adjudicada será liberada/devolvida
após a assinatura do contrato e o fornecimento da Garantia de Execução de Contrato prevista no
contrato.
7.1.3.11.6
As Garantias de Proposta oferecidas pelas demais proponentes Inabilitadas e ou
desclassificadas serão liberadas/ devolvidas em até 15 (quinze) dias após a data da solicitação
formal.
7.1.3.11.7
A liberação/devolução de garantia só poderá ser solicitada após a assinatura do
contrato pela licitante adjudicada.
7.1.3.11.8
As Garantias de Proposta oferecidas pelas licitantes inabilitadas ou desclassificadas
serão liberadas a partir do décimo quinto dia útil contado da decisão que não caiba mais recurso,
mediante solicitação formal.
7.1.3.11.9
A Garantia de Proposta poderá ser apropriada nos seguintes casos:
I. se a licitante desistir de sua proposta durante o prazo de validade, observado o disposto
no §6º do art. 43 da Lei 8.666/93;
II. se a licitante vencedora, dentro do prazo fixado, deixar de assinar o Contrato.
7.1.3.12
A licitante considerada microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme
incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se
beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverá apresentar
dentro do envelope nº. 01, uma Declaração de enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de
pequeno porte (EPP), conforme modelo sugerido constante deste Edital.
A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA constitui-se do que se segue:
7.1.4.1
Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA, com validade em vigor e ou Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico sendo esse um
Engenheiro Civil, Sanitarista ou Ambiental no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com
validade em vigor e cópia da carteira de identidade ou de outro documento equivalente com foto,
autenticado ou acompanhado da original para autenticação em sessão;
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7.1.4.2
No caso de empresas não sediadas no Estado da Bahia, comprovação de registro no CREA da
empresa e ou do profissional Responsável Técnico sendo esse um Engenheiro Civil, Sanitarista ou
Ambiental, dentro de sua validade, ou visto da mesma, além da prova de atendimento dos requisitos
previstos em lei especial, no que se refere à legislação do CREA e cópia da carteira de identidade ou de
outro documento equivalente com foto;
7.1.4.3
Comprovação de capacidade TÉCNICO-OPERACIONAL, que demonstre a aptidão da empresa
para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o
objeto da licitação, através da apresentação em papel timbrado, de atestados/certidões/declarações
fornecidos por Pessoa Jurídica de Direito público ou privado (no documento deverá ter a indicação do
responsável técnico, além de se fazer acompanhar de ART específica), que comprovem ter a LICITANTE
cumprido, de forma satisfatória serviços compatíveis com os de maior relevância técnica para o objeto desta
licitação, simultaneamente às parcelas de maior relevância e valor significativo, sendo admitida a execução
mínima dos seguintes quantitativos/serviços de:
Quant. Mínimo
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
exigido 50%
Varrição manual de vias e logradouros públicos
1
Km
31.200
5.000
com monitoramento por meio de aparelho GPS
Equipe Padrão para serviços congêneres
2
Equipe/Mês
24
10
(capina, roçagem, limpeza de sarjetas)
7.1.4.4
Para fins de conferência de autenticidade do Atestado de Capacidade Técnico-Operacional,
deverá ser apresentado as certidões de acervo técnico (CAT) emitida pelo conselho de fiscalização em nome
dos profissionais vinculados aos atestados.
7.1.4.5
Os itens presentes como “Itens de Relevância” justificam-se pelo impacto financeiro e
quantitativo na planilha orçamentária referencial presente no processo em tela (Anexo I desta TR).
7.1.4.6
Comprovação de capacidade TÉCNICO-PROFISSIONAL, através da demonstração de possuir,
em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior com
formação em Engenharia Civil, Sanitária ou Ambiental, devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado/registro de responsabilidade técnica por execução de serviço de limpeza
urbana. A comprovação deverá ser através da apresentação de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, registrado no CREA/BA e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico
(CAT), devendo fazer parte do seu escopo os serviços de características semelhantes às do objeto licitado,
limitadas estas, simultaneamente, às parcelas de maior relevância abaixo:
Item

Descrição

1

Varrição manual de vias e logradouros públicos com monitoramento por meio de aparelho GPS

2

Equipe Padrão para Serviços Congêneres (Capina, roçagem, limpeza de sarjetas)

3

Varrição de Rua e Avenidas Centrais com Varredeira Mecanizada

7.1.4.7
Os itens presentes como “Itens de Relevância” justificam-se pelo impacto financeiro e
quantitativo na planilha orçamentária referencial presente no processo em tela (Anexo I desta TR).
7.1.4.8
A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico deverá ser feita
mediante a uma das opções abaixo:
a)
Carteira de Trabalho;
b)
Contrato Social;
c)
Contrato de prestação de serviços;
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d)
Apresentação do Registro ou Inscrição da Pessoa Física ou Jurídica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA, onde deverá constar o nome do Engenheiro indicado pela licitante
como seu Responsável Técnico;
7.1.4.9
Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de
mais de uma licitante participante.
7.1.4.10
Prova de registro da licitante e de seu(s) responsável (is) técnico(s) no Conselho Regional de
Administração – CRA, em plena validade. No registro do CRA ou documento compatível, deste órgão, da
empresa, obrigatoriamente deverá constar a menção ao objeto, desta licitação.
7.1.4.11
Comprovação da licitante possuir em seu quadro permanente, um profissional de nível
superior detentor de certidão de regularidade, emitida pelo CRA, dentro da validade e compatível com o
objeto licitado.
7.1.4.12
A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico deverá ser feita
mediante a uma das opções abaixo:
a)
Carteira de Trabalho;
b)
Contrato Social;
c)
Contrato de prestação de serviços;
d)
Apresentação do Registro ou Inscrição da Pessoa Física ou Jurídica no Conselho Regional de
Administração – CRA, onde deverá constar o nome do Administrador indicado pela licitante como
seu Responsável Técnico;
7.1.4.13
Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de
mais de uma licitante participante.
7.1.4.14
A licitante deverá apresentar indicação da qualificação técnica de cada membro da equipe
Técnica acompanhada de curriculum vitae e declaração individual autorizando a empresa a incluí-lo na
equipe, firmada com data posterior à publicação do Edital, bem como indicando o objeto específico deste
Certame contendo a equipe de no mínimo os profissionais solicitados no ITEM 7.1.4.6. Declaração de que
o(s) responsável (eis) técnico(s) detentor (es) do(s) atestado(s) referido(s) no caput será (ão) o(s)
responsável (eis) pela execução dos serviços do objeto deste edital com informação do(s) respectivo(s)
nome(s), CPF e nº do registro na entidade profissional competente, admitindo-se, na execução do contrato,
a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela
administração.
7.1.4.15
O licitante deverá apresentar no ENVELOPE “A” - HABILITAÇÃO o seu PLANO DE TRABALHO,
que demonstre o pleno conhecimento das áreas do município em conformidade com os serviços objeto
desta licitação, demonstrando o pleno conhecimento do sistema operacional do trabalho proposto e dos
serviços a serem executados, atendendo às especificações, normas e condições estabelecidas neste Edital e
em seus anexos, através de um plano de trabalho consistente e objetivo, atentando-se para as exigências
mínimas contidas no item XIV deste Edital que trata do julgamento das propostas e critérios para pontuação
do Plano de Trabalho, por intermédio da explanação dos serviços e assuntos relacionados a seguir:
1. Plano de Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos com Monitoramento por meio de
aparelho GPS
1.1. Descrição da forma de execução dos serviços.
1.2. Dimensionamento dos equipamentos e da mão de obra operacional.
1.3. Mapa da distribuição espacial das vias a serem varridas em escala reduzida com as
devidas informações de programação explicitada em legenda indicativa
1.4. Mapas pormenorizados do plano de varrição manual, contendo a identificação dos
roteiros de varrição, horário de início dos serviços, período, frequências e programação de
execução (dias da semana).
1.5. Memorial descritivo apresentando a relação de vias atendidas e as devidas extensões
varridas por cada roteiro de atuação ao dia e mensalmente, incluindo o horário de início dos
serviços, período, frequências e programação de execução (dias da semana).
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2. Serviços especiais
2.1. Descrição da forma de execução dos serviços.
2.2. Dimensionamento dos equipamentos e da mão de obra operacional.
3. Jardinagem
3.1. Descrição da forma de execução dos serviços.
3.2. Dimensionamento dos equipamentos e da mão de obra operacional.
4. Limpeza de canais e bocas de lobo
4.1. Descrição da forma de execução dos serviços.
4.2. Dimensionamento dos equipamentos e da mão de obra operacional.
5. Serviços mecanizados
5.1. Descrição da forma de execução dos serviços.
5.2. Dimensionamento dos equipamentos e da mão de obra operacional.
6. Demais Serviços de Limpeza Urbana
6.1. Descrição da forma de execução dos serviços.
6.2. Dimensionamento dos equipamentos e da mão de obra operacional.
7.1.4.15.1
DA ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO
7.1.4.16
Os Planos de Trabalho apresentados pelas LICITANTES serão analisados e
avaliados pelo Corpo Técnico da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, na decisão da
fase de habilitação, segundo os critérios constantes neste subitem, observadas as
solicitações contidas no item IX.III. que trata da qualificação técnica da licitante.
7.1.4.17
Será considerada inabilitada a licitante cujo Plano de Trabalho tiver
qualquer um dos itens avaliados e classificados como “não atendido” ou não atingir o
mínimo de 70% da pontuação estabelecida para o Plano de Trabalho.
7.1.4.18
O CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
justificará de forma objetiva e por escrito, nos autos do processo licitatório, a análise de
cada item constante do PLANO DE TRABALHO de cada LICITANTE, apresentando as razões
que a levaram a atribuir a classificação de “ATENDIDO”, “ATENDIDO PARCIAL” ou “NÃO
ATENDIDO”.
a)
NÃO ATENDIDO: 0,0 pontos quando o conteúdo do Plano de Trabalho
apresentado pela licitante:
I. não constar na descrição qualquer um dos itens solicitados.
II. que não tenha tratado de todo o conteúdo solicitado com seus subitens.
III. que tenha apresentado alguma solução/proposta em desacordo com as
demais disposições do EDITAL e dos seus Anexos.
IV. cuja abordagem de conteúdo seja manifestamente inaplicável e/ou
inapropriada(o) do ponto de vista técnico, inelegível ou de difícil visualização,
considerando os SERVIÇOS que deverão ser executados.
b)
ATENDIDO PARCIAL: 5,0 pontos quando o conteúdo do Plano de Trabalho
apresentado pela licitante:
I. deixar de seguir a ordem de apresentação prescrita neste anexo.
II. quando o fundamento técnico de sustentação garante somente
parcialmente a solução apresentada.
III. quando a solução é aplicável somente para alguns aspectos solicitados.
IV. quando o conteúdo técnico apresentado, mesmo abordando a solicitação
prescrita, não conseguir resolver plenamente o item, utilizando a solução
apresentada pela licitante.
V. quando a solução apresentada, deixar de considerar em parte, qualquer
variável incluída no contexto da prestação do serviço.
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VI. quando a solução apresentada, mesmo atendendo a solicitação, tem a
probabilidade remota de gerar problemas de ordem legal ou técnica para o
Município.
c)
ATENDIDO: 10,0 pontos quando o conteúdo do Plano de Trabalho
apresentado pela licitante:
I. tenha tratado de todo o conteúdo solicitado para o item no EDITAL e seus
subitens relacionados e do Projeto Básico de Execução dos Serviços.
II. todas as soluções/propostas estejam de acordo com as demais disposições
do EDITAL e seus anexos.
III. tenha abordagem e conteúdo aplicáveis e/ou apropriadas do ponto de
vista técnico, considerando os SERVIÇOS que deverão se executados.
IV. quando a solução apresentada, considerar todas as variáveis incluídas no
contexto da prestação do serviço.
V. quando é aplicável totalmente aos aspectos solicitados.
7.1.4.19
Os critérios de pontuação dos itens e subitens tem o objetivo de aferir o
conhecimento da LICITANTE sobre o objeto licitado, e avaliar se o Pano de Trabalho
apresentado tem condições de atender tecnicamente o que está solicitado e especificado
neste termo de referência.
7.1.4.20
Os requisitos do Plano de Trabalho serão avaliados pelo Corpo Técnico da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, segundo a clareza, objetividade, coerência e a
consistência dos conteúdos e propostas apresentadas, para as quais serão atribuídas as
notas, conforme os seguintes critérios:
CT – Complexidade Técnica
NAC – Nota de Atribuição da Comissão
PT – Pontuação Técnica
PT = (CT x NAC)
7.1.4.21
O Corpo Técnico da Secretaria Municipal de Serviços Públicos atribuirá
pontuação para cada licitante, conforme a tabela abaixo, sendo-lhes oportunizado
questionar de forma objetiva as notas que lhes forem atribuídas.
Complexidade
Técnica
Serviços

Item
(CT)

1. Plano de Varrição
manual de vias e
logradouros públicos

2. Serviços Especiais

3. Jardinagem
4. Limpeza de canais
e bocas de Lobo

Pontuação
Nota de
Técnica
Atribuição da
Comissão
(PT= CT x NAC)
(NAC)

1.1

3,0

10,0

30

1.2

3,0

10,0

30

1.3

3,0

10,0

30

1.4

3,0

10,0

30

1.5

3,0

10,0

30

2.1

2,0

10,0

20

2.2

2,0

10,0

20

3.1

2,0

10,0

20

3.2

2,0

10,0

20

4.1

2,0

10,0

20

4.2

2,0

10,0

20

SubTotal

150

40,0

40,0

40,0
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5. Serviços
Mecanizados

5.1

2,0

10,0

20

5.2

2,0

10,0

20

6. Fornecimento de
Banheiros químicos

6.1

2,0

10,0

20

6.2

2,0

10,0

20

7. Limpeza e
manutenção de
banheiros públicos
8. Limpeza e
manutenção de
cemitério municipal

7.1

2,0

10,0

20

7.2

2,0

10,0

20

8.1

2,0

10,0

20

8.2

2,0

10,0

20

9. Limpeza da Zona
Rural

9.1

2,0

10,0

20

9.2

2,0

10,0

20

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Nota do Plano de Trabalho

7.1.5

470

DA VISITA TÉCNICA:
7.1.5.1.1
A licitante deverá agendar a visita técnica através dos telefones n.º (75) 98848-4276
e ou e-mail: railtoncardozo@hotmail.com, com antecedência mínima de (03) três dias úteis
anteriores a data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.
7.1.5.1.2
No ato da vistoria o Responsável Técnico da licitante deverá apresentar
credenciamento específico para vistoria, devidamente assinado pelo responsável legal da licitante,
acompanhado do contrato social da empresa;
7.1.5.1.3
Ressaltamos que o credenciamento para vistoria é independente do credenciamento
para representar a licitante na sessão de abertura da licitação, onde, na oportunidade, deverá ser
apresentado o credenciamento fora dos envelopes na forma exigida neste edital;
7.1.5.1.4
A falta de apresentação dos documentos de credenciamento para vistoria impedirá
que o Responsável Técnico realize a vistoria;
7.1.5.1.5
Não será admitida participação de um mesmo Responsável Técnico para mais de
uma empresa licitante;
7.1.5.1.6
A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma
Declaração de que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável técnico, o
que implicará no pleno conhecimento e aceitação dos serviços/serviços a serem prestados, não
tendo peso alegações futuras de desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará,
acatando a todas as condições estabelecidas neste edital.

7.1.6
RELATIVO ÀS DECLARAÇÕES - E passível de INABILITAÇÃO a não apresentação das declarações aqui
exigidas, usar preferencialmente os modelos sugeridos na SEÇÃO XXIV:
7.1.6.1 Declaração de Enquadramento (lei complementar nº 123/2006), quando couber.
7.1.6.2 Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento e Concordância às Exigências de Habilitação
e às condições Editalícias;
7.1.6.3 Declaração Idoneidade;
7.1.6.4 Declaração de Atendimento o art 9°, inciso III, da lei 8.666/93 (Inexistência de servidores público
em quadro funcional);
7.1.6.5 Declaração de Inexistência de Empregados Menores (nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/1999);
7.1.6.6 Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;
7.1.6.7 Declaração Indicação do Responsável Técnico;
7.1.6.8 Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
7.1.6.9 Declaração de Pleno Conhecimento Técnico sobre o Local da Obra;
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7.1.7

DA FORMA DA DOCUMENTAÇÃO - Os licitantes ainda deverão atender as seguintes regras:
7.1.7.1 Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos.
7.1.7.2 As declarações relacionadas no item 7.1.4.12.4 da Habilitação, deverão estar emitidas em papel
timbrado do Órgão ou Empresa que as expediram.
7.1.7.3 O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata a SESSÃO
VII – DA HABILITAÇÃO deverá estar credenciado para esse fim, comprovando seu
credenciamento;
7.1.7.4 Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão ser
entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir
maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. Os documentos complementares
deverão ser colocados no final da pasta, após os documentos exigidos no Edital.
7.1.7.5 Sob pena de INABILITAÇÃO, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
I.
Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço
respectivo;
II.
Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
ou
III.
Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
IV.
Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.1.7.6 Os documentos exigidos nesta CONCORRÊNCIA PUBLICA poderão ser apresentados no original,
por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da
Comissão Permanente de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial.
7.1.7.7 Os documentos serão autenticados pela Comissão Permanente de Licitação, a partir do original,
em qualquer fase deste processo licitatório, sendo que;
I.
Serão aceitas somente cópias legíveis;
II.
Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e,
III.
A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que julgar necessário.

SEÇÃO VIII - DOS PREÇOS - ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA COMERCIAL)
8.1
A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada da
seguinte forma:
8.1.1
De preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada;
8.1.2
Fazer menção ao número desta CONCORRÊNCIA PUBLICA e conter a razão social da licitante, o CNPJ,
número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com CEP, podendo fazer referência
ao banco, à agência e respectivos códigos e o n.º da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior
pagamento;
8.1.3
Conter quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante.
8.2
As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os projetos fornecidos para
execução dos serviços. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão Permanente de Licitação,
no prazo estabelecido neste Edital, para fins de esclarecimento por parte da Comissão.
8.3
Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características técnicas
ou, quando for o caso, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos e
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materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas
destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação.
8.4
Serão corrigidos automaticamente pela equipe técnica do setor requisitante quaisquer erros aritméticos, bem
como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o
primeiro;
8.5
A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião
de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, podendo ser desclassificada a licitante que não
satisfizer tal exigência;
8.6
A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos documentos
apresentados dentro do Envelope nº 01 - “Documentação”
8.7
A não apresentação das planilhas e composições de custos, previstos nas letras “a” a “f” do item 7.1. acarretará a
desclassificação da licitante.
8.8
Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e
a margem de lucro pretendida.
8.9
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá
ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto.
8.10
Na planilha orçamentária, as empresas deverão apresentar para os serviços idênticos os mesmos valores
unitários, sob pena de ser considerado o menor dos valores em caso de divergência.
8.11
Em caso de divergência entre o preço constante da Planilha de Composição de Custos Unitários e o constante da
Planilha Orçamentária Sintética, prevalecerá o primeiro. Em caso da ocorrência de quaisquer divergências, os valores
formais e propostos serão corrigidos pela equipe técnica do órgão requisitante, ficando o licitante obrigado a acatar as
alterações, sob pena de desclassificação da proposta.
8.12
Dos preços:
8.12.1
A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, e, ainda, o global da proposta,
conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatórios.
8.12.2
As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal são instrumentos para
elaboração do seu próprio orçamento estimativo. Cada empresa licitante deverá elaborar suas composições de
custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessários para a conclusão do
serviço, de acordo com a especificação técnica, não podendo alegar posteriormente que a Prefeitura deixou de
considerar quaisquer requisitos.
8.12.3
Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras
despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser
concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em
item específico-BDI, conforme Modelos constantes dos Anexos deste Edital.
8.12.4
Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas
relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços.
8.12.5
A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
8.12.6
Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e também por
extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência.
8.13

Exigências Técnicas para a Apresentação da Proposta de Preços:
8.13.1
A Planilha contendo o Orçamento Detalhado, dando origem à proposta a ser apresentada discriminando
todos os itens que constituem despesas diretas e indiretas, bem como a bonificação, totais por totais, item por item
e total geral estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a homogeneidade das propostas, para efeito
de classificação na fase de julgamento, que não poderão ser alterados na planilha, sob pena de inabilitação e
desclassificação do licitante;
8.13.2
O B.D.I. corresponderá a uma taxa em porcentagem sobre o custo básico dos serviços licitados, devendo
contemplar todas as despesas indiretas, assim como o lucro da empresa.
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8.13.3
Os preços unitários ofertados deverão contemplar todos os custos básicos diretos, assim como os
encargos sociais e trabalhistas. Observando que nunca deverá ser considerado valores de salários menores do que o
mínimo vigente da convenção coletiva.
8.13.4

A proposta deverá conter ainda:
a). Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) – (Anexo D presente no Anexo I da TR.)
b). Composição dos preços unitários para cada serviço.
c). Na preparação de sua proposta de preços, o licitante deverá consignar preços correntes de mercado,
sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária.

SEÇÃO IX. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1
Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta CONCORRÊNCIA PUBLICA e seus Anexos
será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço global.
9.2
Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os itens da planilha de
preços apresentada.
9.3
A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da
Prefeitura e/ou Consultores ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisão.
9.4
A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para efeito de análise e caso
entenda necessário, a apresentação das seguintes informações a relação da marca e ou modelo dos materiais considerados
na composição dos preços ofertados.
9.5
A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas propostas das
licitantes.
9.6
Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de itens com preços superiores aos limites
determinados pela Prefeitura Municipal (Anexo II – Planilha Orçamentaria Estimada), a licitante deverá apresentar relatório
técnico circunstanciado, justificando a composição e os preços unitários ofertados.
9.7
Caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão Permanente de Licitação, a licitante deverá
adequar sua proposta ao orçamento base elaborado pela Prefeitura, sob pena de desclassificação da proposta.
9.8
Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta CONCORRÊNCIA PUBLICA, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.
9.9
Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta
CONCORRÊNCIA PUBLICA não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.10
À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da
obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste
Edital.
9.11
Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
9.12
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.
9.13
Para o julgamento das propostas e sua classificação, será dada publicidade na imprensa oficial possibilitado aos
licitantes interessados a apresentação de recursos, conforme disciplinado na SESSÃO X do presente Edital.
9.14
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.
9.14.1
O resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial;
9.14.2
As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos;
9.15
Empate e desempate de preços:
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9.16

9.15.1
A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procederá 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.
9.15.2
Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
9.15.3
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de apresentar uma única oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, caso esteja presente na sessão.
9.15.4
Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.
9.15.5
Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa empatada 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.
9.15.6
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.
9.15.7
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.
Serão desclassificadas as propostas que:
9.16.1
não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
9.16.2
contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar
o julgamento;
9.16.3
não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;
9.16.4
contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
9.16.5
apresentar, na composição de seus preços:
9.16.6
taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;
9.16.7
custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
9.16.8
apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato;
9.16.9
Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela
Administração, ou
b) Valor orçado pela Administração.
9.16.10
Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis 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.
9.16.11
Conforme entendimento do TCU, a desclassificação não deve ser automática em tal situação, nos
termos da Súmula n° 262: "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 oportunizar à licitante a
demonstração de exequibilidade da sua proposta".
9.16.12
Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitação poderá fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior. (Artigo. 48, §3º, da
Lei nº 8.666/1993)
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SEÇÃO X. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO DO EDITAL, REVOGAÇÃO E NULIDADE.
10.1
Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso ao Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos
casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022 .
10.2
Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, ficam os autos desta CONCORRÊNCIA PUBLICA
com vista franqueada aos interessados.
10.3
Interposto, o recurso será dado publicidade na imprensa oficial para a manifestação das contrarrazões no prazo
de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá,
reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, o Prefeito Municipal.
10.4
Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender modificação total ou parcial
das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao
recurso próprio.
10.5
O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Permanente de Licitação, logo após ter sido
protocolizado no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal.
10.6
É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 05 (cinco) dias úteis antes
da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação (Documentação), devendo a Prefeitura Municipal, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.
10.6.1 Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada até o segundo dia útil que
anteceder a data fixada para a abertura dos envelopes, em conformidade com o § 2º do art. 41 da Lei 8.666/93.
10.7
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal a licitante que não o fizer
até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”,
apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
10.8
A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta CONCORRÊNCIA PUBLICA
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
10.9
A impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação, logo após ter sido
protocolizada no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal.
10.10
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.
10.11
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
SEÇÃO XI. DOS PRAZOS
11.1.
A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado
conforme necessidade da Unidade, observado o art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
11.2.
Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado
Secretaria Municipal de Infraestrutura.
11.3.
Quaisquer serviços a serem realizados fora dos referidos horários dependerão de prévia e formal comunicação a
Secretaria Municipal de Infraestrutura e não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado
para a execução dos serviços ora licitada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de
equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a contratada se
obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados nesta CONCORRÊNCIA PUBLICA.
11.4.
O prazo de garantia dos serviços não poderá ser inferior à 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento
Definitivo dos serviços a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente.
11.5.
A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no preâmbulo desta
CONCORRÊNCIA PUBLICA para o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.
11.6.
Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, os
mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.
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11.7.
O prazo previsto no item 11.1., poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela contratada,
durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Prefeitura
Municipal.
11.8.
Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou
seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal, poderá ser solicitada prorrogação geral da
validade referida a todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no mínimo.
SEÇÃO XII. DA ADJUDICAÇÃO
12.1
A execução dos serviços correspondentes ao objeto será adjudicada globalmente a uma única empresa, depois de
atendidas as exigências, condições e prazos disciplinados no instrumento convocatório desta CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº
003/2022 .
SEÇÃO XIII. LOCAIS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
13.1 No perímetro urbano e zona rural do Município de Santo Antônio de Jesus da Bahia, indicados no ANEXO B presente
do ANEXO I- Termo de Referência.
SEÇÃO XVIII. DO TERMO DE CONTRATO
11.1.
Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmada o Termo de Contrato,
prorrogável na forma dos art. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93.
11.2.
O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, podendo o
prazo ser prorrogado quando por interesse da administração, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
11.2.1.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data
de seu recebimento. Neste caso, o Adjudicatário deverá às suas expensas, providenciar a entrega do instrumento
devidamente assinado pela pessoa competente, no setor de Contratos da Prefeitura, no prazo de até 03 (três) dias.
11.2.2.
Na situação acima, é importante que a Administração certifique-se de que o Termo de Contrato,
devolvido assinado pela Contratada, não sofreu qualquer alteração.
11.2.3.
O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá também ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
11.3.
Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta sobre a regularidade fiscal e
trabalhista da adjudicatária, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
11.3.1.
Na hipótese de irregularidade fiscal ou trabalhista, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus
anexos.
11.4.
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 celebrar a contratação nas mesmas condições da proposta vencedora, sem
prejuízo das sanções previstas em Lei.
11.5.
É facultado à Prefeitura Municipal, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições
estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta
CONCORRÊNCIA PUBLICA, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
11.6.
A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a
às penalidades legalmente estabelecidas.
11.7.
O disposto nesta sub-condição não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 2º da Lei n.º 8.666,
de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela contratada, inclusive
quanto ao prazo e preço.
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SEÇÃO XV. DO REAJUSTE
15.1
O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da
contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela
variação do INCC (Índice Nacional de Custos da Construção) ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da contratada.
SEÇÃO XVI - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos neste Edital e seus anexos.
SEÇÃO XVII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus anexos e na proposta
apresentada.
SEÇÃO XVIII - DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL
18.1
As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas previstas no
instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993.
SEÇÃO XIX - DO PAGAMENTO
19.1
O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e os materiais
empregados.
19.2
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.
19.3
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. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
19.4
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado
este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa executada.
19.5
Para que seja efetuado o pagamento, além das exigências cabíveis, exige-se que a Contratada atenda ao TAC nº
01/2014 que exige comprovação de:
a) Registro na CTPS de todos os trabalhadores;
b) Fornecimento de água potável;
c) Fornecimento de EPI’s adequados ao risco;
d) Fornecimento de Vale alimentação e café da manhã.
19.6
Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
19.6.1
não produziu os resultados acordados;
19.6.2
deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; ou
19.6.3
deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
16.7.
O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pela Contratada.
16.8.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.
16.9.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de
habilitação exigidas no edital.
16.10. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
16.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos
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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.
16.12. 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.
16.13. 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.
16.14. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada
inadimplente.
16.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
16.16. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos
e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
16.17. Sendo a obra contratada objeto de Contrato de Repasse ou Convênio firmado com o Governo Federal, através da
Caixa Econômica Federal, o pagamento e as condições de pagamento obedecerão a Portaria Interministerial nº 451, de
17/12/2017 e a Portaria Interministerial nº 424, de 30/12/2017 e suas alterações posteriores.
16.18. 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 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:
I = (TX)
I I = 0,00016438
I = (6/100)
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
365
SEÇÃO XX. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1.
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar total ou
parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do
objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a
proposta;
20.2.
A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
20.2.1.
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
20.2.2.
multa moratória de até 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
20.2.2.1.
em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para
reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;
20.2.2.2.
as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes
entre si.
20.2.3.
multa compensatória de até 30 % (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
20.2.3.1.
em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
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20.2.4.
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;
20.2.5.
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 e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;
20.3.
A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras
sanções cabíveis.
20.4.
A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
20.5.
A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
20.6.
Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
20.6.1.
tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
20.6.2.
tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
20.6.3.
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
20.7.
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.
20.8.
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.
20.9.
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 e
cobrados judicialmente.
20.10. 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.
20.11. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial e registrada em livro próprio.
20.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
SEÇÃO XXI. DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO AS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06).
21.1
Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente identificadas nos
termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
21.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (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 Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
21.1.2
A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 21.1.1, implicará decadência do
o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
21.2
Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de desempate, preferência
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
21.2.1
Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
21.3
Para efeito do disposto no item 21.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
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21.3.1
a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
21.3.2
não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”,
serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese do item 21.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
21.3.3
no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte,
que se encontrem no intervalo estabelecido no item 21.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
21.4
Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 21.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame;
21.5
O disposto nos itens 21.2 e 21.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte
SEÇÃO XXII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1.
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.
22.2.
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.
22.3.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital, Projeto Básico e seus demais Anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerão a do Projeto Básico (Termo de Referência).
22.3.1.
No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações,
prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos
desenhos, sempre consultada a Fiscalização.
22.4.
Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 1993, e demais
diplomas legais eventualmente aplicáveis.
22.5.
O Edital está disponibilizado gratuitamente para download, na íntegra, no seguinte endereço eletrônico
https://sai.io.org.br/ba/santoantoniodejesus/Site/DiarioOficial, no Link Transparência – Licitações;
22.6.
Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados, através do seguinte
correio eletrônico licitacao@saj.ba.gov.br nos dias úteis, no horário das 08h00min às 14h00min;
22.7.
A Prefeitura Municipal, com relação a esta CONCORRÊNCIA PUBLICA poderá transferir a data de abertura dos
envelopes Documentação e Propostas, por sua conveniência exclusiva, o que será divulgado na forma da lei;
22.8.
As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Projeto Básico/ Especificações
técnicas e na Planilha Orçamentaria deste Edital, são de competência pela Secretaria demandante e sua área técnica.
22.9.
Serão aferidas quanto a contratação todas as empresas participantes do presente certame, através do
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);
22.10. Serão respondidas dúvidas do presente edital desde que venham a ser manifestadas por escrito, identificadas
como a CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022 em tela e endereçada a Comissão Permanente de Licitação CPL, através do
correio eletrônico licitacao@saj.ba.gov.br, em até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data estabelecida para a entrega dos
envelopes. A Comissão responderá em até 03 (três) dias úteis antes data estabelecida para a entrega dos envelopes;
22.11. 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.
22.12. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritos neste edital e as especificações técnicas
constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.
SEÇÃO XXIII. DO FORO
23.1.
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente
serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus.
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SEÇÃO XXIV. DOS ANEXOS
24.2.
São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I.
TERMO DE REFERERENCIA /ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
Anexo A – Planilha Orçamentária;
Anexo B – Mapa - Área de Abrangência dos Serviços
Anexo C – Relação Mínima de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mão de Obra
Anexo D - Modelo de Composição da Taxa do B.D.I.;

ANEXO II.
ANEXO III.
ANEXO IV.
ANEXO V.
ANEXO V.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA.
MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO.
TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA.
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO.
DECLARAÇÕES:
ANEXO V.A.
ANEXO V.B.
ANEXO V.C.
ANEXO V.D.
ANEXO V.E.
ANEXO V.F.
ANEXO V.G.
ANEXO V.H

ANEXO VI.
ANEXO VII.
ANEXO VIII.

Modelo da Declaração de Enquadramento (lei complementar nº 123/2006);
Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento e Concordância às Exigências de
Habilitação e às condições Editalícias;
Modelo de Declaração Idoneidade;
Modelo de Declaração de Atendimento o art 9°, inciso III, da lei 8.666/93 (Inexistência de Servidor
Público Municipal em Quadro Funcional);
Modelo de Declaração de Inexistência de Empregados Menores nos termos do inciso XXXIII do Artigo 7º
da Constituição Federal de 1998 (lei n.º 9.854/1999);
Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo
Modelo de Declaração Indicação do Responsável Técnico;
Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento Técnico Sobre o Local da Obra

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
MODELO DE DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO.
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA LIMA PEREIRA
Presidente da CPL
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA /ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
TERMO DE REFERÊNCIA
I) APRESENTAÇÃO
A limpeza urbana está diretamente relacionada à veiculação de doenças e, portanto, à saúde pública; à
contaminação de cursos d'água e lençóis freáticos, na abordagem ambiental; e pelas questões sociais ligadas
aos catadores, ou ainda pelas pressões advindas das atividades turísticas (Monteiro. J.H. et al, 2001). Neste
sentido, o sistema de limpeza urbana do município deve ser institucionalizado, segundo um modelo de gestão
que, tanto quanto possível, seja capaz de: promover a sustentabilidade econômica das operações, preservar o
ambiente e a qualidade de vida da população, além de contribuir para a solução dos aspectos sociais
envolvidos com a questão. Baseado nos preceitos citados anteriormente, a Secretaria Municipal de Serviços
Públicos, órgão responsável pela gestão dos serviços de limpeza urbana do município de Santo Antônio de
Jesus, estabelece diretrizes, por meio deste Termo de Referência, para orientar empresas interessadas em
participar do certame licitatório para a contratação de empresa para prestação de serviço de varrição,
limpeza de logradouros, canais, “boca de lobo”, banheiros pÚblicos e manutenção do Cemitério
Municipal, detalhando as atividades, locais, horários e demais aspectos relativos à prestação dos serviços.
II) JUSTIFICATIVA
O serviço de limpeza urbana é de competência dos municípios, disposto na Constituição Federal, art. 30, inciso
V, podendo ser administrado de forma direta pelo município; por meio de uma empresa pública específica ou
empresa de economia mista criada para desempenhar especificamente essa função. Podem ainda ser objeto
de concessão ou terceirizados junto à iniciativa privada de forma global ou parcial, envolvendo um ou mais
segmentos das operações de limpeza urbana. Atualmente, o poder público municipal tem dificuldade em atuar
na execução direta dos serviços de limpeza urbana devido à escassez de recursos: financeiros, humano,
infraestrutura e máquinas e equipamentos, ausência de monitoramento contínuo/periódico/disposição final
dos resíduos.
Sendo assim, a SESP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos utiliza a ferramenta legal de terceirizar junto à
iniciativa privada, a operacionalização do serviço de limpeza urbana das vias públicas, por meio de processo
licitatório, regido pela legislação federal, Lei n° 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública baseado no planejamento
detalhado da gestão e operacionalização dos serviços prestados.
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III) OBJETO
Contratação de empresa para prestação de serviço de varrição, limpeza de logradouros, canais,
“boca de lobo”, banheiros pÚblicos e manutenção do Cemitério no Município de Santo Antônio de
Jesus, em conformidade com as normas ambientais em vigor e demais especificações contidas neste Edital de
Concorrência Pública e seus Anexos, abrangendo os seguintes serviços:
a) Varrição manual de vias e logradouros públicos com monitoramento por meio de aparelho GPS
b) Serviços especiais
c) Jardinagem
d) Limpeza de canais e bocas de lobo
e) Serviços mecanizados
f) Fornecimento de banheiros químicos
g) Limpeza e manutenção de banheiros públicos
h) Limpeza e manutenção de cemitério municipal
i) Limpeza da Zona rural
IV) ESPECIFICAÇÕES
As especificações abordadas neste documento têm como objetivo estabelecer diretrizes para a contratação
dos serviços, detalhando as atividades, equipamentos, locais, períodos e demais aspectos relativos às
condições operacionais.
1) Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos com Monitoramento via GPS
Define-se como varrição a operação manual de varredura, recolhimento e ensacamento de todos os resíduos
existentes nas vias, logradouros públicos, Praças e outras áreas públicas.
É atribuição da CONTRATADA programar o horário e os itinerários dos serviços, devendo submeter à aprovação
do CONTRATANTE e dar ciência prévia dos dias e horários de varrição. Qualquer alteração deverá ser procedida
de comunicação com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
O horário estabelecido deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena aplicação de penalidades, considerando
que os serviços devem ser realizados de segunda a sábado no período diurno. Os serviços deverão ter início a
partir das 07h00min.
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A CONTRATADA deverá manter regularmente os serviços de varrição e ensacamento de todos os resíduos,
inclusive os contidos em cestos de resíduos existentes nas vias, logradouros públicos, Praças e outras áreas
públicas, além de proceder aos serviços de varrição dos resíduos resultantes de eventos públicos.
Os serviços de varrição deverão sempre ser executados dos dois lados da via e logradouros públicos, inclusive
em canteiros centrais e não ajardinados, além das áreas pavimentadas de praças. A equipe de varrição deverá
estar equipada com lutocares guarnecidos com sacos plásticos normatizados suficientemente resistentes para
evitar o derramamento de resíduos enquanto aguarda no passeio o seu recolhimento pelos veículos da coleta.
Em nenhuma hipótese poderá deslocar as equipes de varrição para a realização de qualquer outro serviço sem
prévia autorização do CONTRATANTE.
Todos os resíduos existentes nas vias, logradouros públicos, Praças e outras áreas públicas deverão ser
recolhidos, ensacados e levados para o ponto de concentração, de forma a não prejudicar o tráfego de veículos
e o trânsito dos pedestres.
A CONTRATADA deverá fornecer todo e qualquer equipamento e pessoal necessário, em número suficiente e a
critério do CONTRATANTE para o perfeito desempenho dos trabalhos, atendendo aos mais modernos e
adequados processos de limpeza.
A CONTRATADA poderá propor durante a vigência do contrato, outros tipos de equipamentos auxiliares na
varrição, podendo mudar, assim, o “Plano de Trabalho”, mediante aprovação expressa do CONTRATANTE.
A CONTRATANTE, a seu critério, poderá determinar a alteração do número de varrições realizadas nas vias e
logradouros públicos constantes do Plano de Trabalho.
A equipe para a execução dos serviços de varrição manual deverá ser constituída por 1 varredor e 1 carrinho de
varrição tipo lutocar, guarnecidos de sacos plásticos especiais, suficientemente resistentes, para evitar o
derramamento de resíduos, bem como os utensílios e ferramentas necessários para a perfeita execução dos
serviços.
A licitante deverá dimensionar a quantidade de mão de obra e equipamentos em função dos quantitativos
mensais estimados, devendo ser considerado duas categorias de serviços:
Varrição manual de vias e logradouros públicos com monitoramento por meio de aparelho GPS: 2.600,00 km
Varrição manual de Praças e outras áreas públicas: ................................................................................. 20.000,00 m
Todos os funcionários deverão usar, durante o horário de trabalho, uniformes padronizados e equipamentos
de proteção individual.
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Destarte, a Contratada deverá promover o monitoramento via GPS da Varrição Manual de Vias e Logradouros
Públicos.
Frisa-se que esta exigência para o serviço decorre do início de uma das etapas da modernização do sistema de
limpeza urbana, implantando o projeto piloto do sistema de rastreamento, em carrinhos utilizados para o
serviço de varrição de ruas e logradouros públicos.
Esta medida tem como o objetivo o monitorando dos serviços pela Secretaria de Serviços Públicos da Varrição
Manual de Vias e Logradouros Públicos, permitindo maior eficiência, transparência e controle dos locais
atendidos.
O modelo desejado para monitoramento dos serviços a serem prestados pode até ser considerado ousado, a
partir do momento em que impõe grandes mudanças de paradigmas.
O principal dele é que permite eliminar as medições dos serviços executados, que sempre apresentaram
problemas de campo e de interpretação, uma vez que o resultado obtido através do monitoramento via GPS é
que será levado à efeito para fins de pagamento, garantido, assim, o pagamento apenas do que efetivamente
realizado, prezando pela garantia do bom uso dos recursos públicos.
2) Serviços Especiais
Os serviços especiais compreendem a execução de diversas atividades relacionadas a limpeza urbana, tais
como: capina, roçagem, limpeza de sarjetas, pintura de meio fio e limpeza de feira livre. Os serviços devem ser
executados utilizando-se de ferramentas próprias, manuais e roçadeiras costais.
É atribuição da CONTRATADA realizar os serviços de acordo com uma programação própria e ordens de serviço
emitidas pela CONTRATANTE, de segunda a sábado, no período diurno com inicio das atividades a partir das
07h00min.
As programações deverão indicar os logradouros necessários aos serviços, onde conste as especificações das
tarefas, a localização e horário de atendimento.
A licitante deverá dimensionar a quantidade de mão de obra e equipamentos em função dos quantitativos
mensais estimados, devendo ser considerado três categorias de serviços:
Eq. padrão para serv. congêneres (capina, roçagem, limpeza de sarjetas, etc.):................................. 4.000,00 Hxhora
Pintura de meio fio com fornecimento de material: ................................................................................. 10.000,00 ML
Limpeza de feira livre: ............................................................................................................................. 260.000,00 m2
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A equipe padrão deve contar com no mínimo 16 agentes de limpeza munidos de ferramentas, utensílios e
equipamentos apropriados para a execução dos serviços, tais como: enxadas, pás rastelos, roçadeira costal,
dentre outros.
Nos serviços de pintura de meio fio deve ser disponibilizado 1 servente, munido de ferramentas, utensílios e
equipamentos apropriados para a execução dos serviços, tais como: balde, trincha, brocha, cal hidratada,
dentre outros.
Para a execução dos serviços de limpeza de feira livre devem ser disponibilizados 2 agentes de limpeza,
munidos de ferramentas, utensílios e equipamentos apropriados para a execução dos serviços, tais como: pá
quadrada, pá de garfo, vassourão e lutocar.
Todo material produzido deverá ser confinado ao longo das vias e dos logradouros atendidos, em locais
previamente determinados, devendo ser recolhido pelo veículo da coleta de entulho fornecido pela
CONTRATANTE.
3) Jardinagem
Os serviços especiais compreendem a execução de diversas atividades relacionadas a manutenção de áreas
verdes, tais como: poda de árvores e manutenção de praças, canteiros e jardins.
Está incluído nesta prestação de serviços a limpeza do local, varrição de galhos e folhas, ensacamento e
disposição em local pré-determinado para posterior coleta.
A madeira que for retirada dos serviços de poda e supressão será destinada conforme indicação da
CONTRATANTE.
É atribuição da CONTRATADA realizar os serviços de acordo com uma programação própria, solicitações da
população e ordens de serviço emitidas pela CONTRATANTE, de segunda a sábado, no período diurno com
inicio das atividades a partir das 07h00min.
A licitante deverá dimensionar a quantidade de mão de obra e equipamentos em função dos quantitativos
mensais estimados, devendo ser considerado:
Serviços de jardinagem: ..........................................................................................................................100,00 un/mês
Nos serviços de jardinagem devem ser disponibilizados no mínimo 4 jardineiros, munidos de ferramentas,
utensílios e equipamentos apropriados para a execução dos serviços, tais como: enxada de jardineiro, pás,
rastelo, tesoura para cortar grama, podão com cabo extensor de madeira/ corda, serrote de poda, sacho para
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jardim com cabo, vassourão, carrinho de mão, sacos plásticos, motosserra à gasolina com alongador para poda,
roçadeira tipo costal, dentre outros.
4) Limpeza de Canais e Bocas de Lobo
Os serviços de limpeza de canais e bocas de lobo objetivam impedir que resíduos e demais materiais,
primordialmente retidos em virtude das chuvas e o acúmulo de vegetação comprometam o funcionamento do
sistema de escoamento das águas pluviais e, acabem transportados para os ramais das galerias municipais e
causem alagamentos.
Dessa forma, procedimentos de limpeza regulares são essenciais e evitam a ocorrência de potenciais impactos
ambientais negativos, de elevada magnitude, dentre os quais se destaca o alagamento de áreas urbanas.
Os serviços devem ser executados mediante programação prévia da Contratada, ressaltando-se que, essa
programação deve ser complementada pela limpeza executada mediante solicitações provenientes da
população e da Contratante, diante da constatação de obstruções e demais problemas nestes locais.
A programação deve ter como diretriz prioritária a PREVENÇÃO, portanto os serviços devem ser planejados de
forma a anteceder os períodos de elevados índices pluviométricos, atendendo prioritariamente as regiões que
apresentam maior suscetibilidade a situações de alagamento, devido as seguintes características principais:
baixos níveis de declividade; acúmulo de resíduos; históricos e recorrentes problemas vinculados aos impactos
das chuvas.
É importante frisar que a programação adotada deve estar sempre atualizada, estando às equipes aptas a
atender situações emergenciais e ordens específicas da Contratante, sendo o planejamento inicial ajustado a
realidade que será encontrada durante o cumprimento do Contrato.
Os serviços compreendem a execução de limpeza e manutenção dos canais de escoamento de águas pluviais e
bocas de lobo na área urbana do município, efetuando-se o jateamento de água, de acordo com uma
programação própria, solicitações da população e ordens de serviço emitidas pela CONTRATANTE, de segunda
a sábado, no período diurno com inicio das atividades a partir das 07h00min.
A CONTRATADA deverá disponibilizar 1 caminhão pipa com capacidade mínima de 6.000 litros, equipado
motobomba de alta pressão e mangueiras apropriadas para execução dos serviços.
A licitante deverá dimensionar a quantidade de mão de obra e equipamentos em função dos quantitativos
mensais estimados, devendo ser considerado duas categorias de serviços:
Manutenção dos canais de escoamenteo de águas pluviais na área urbana: .............................................. 1.000,00 m
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Limpeza de boca de lobo .........................................................................................................................800,00 un/mês
Nos serviços de limpeza e manutenção dos canais de escoamento de águas pluviais e bocas de lobo devem ser
disponibilizados no mínimo 4 agentes de limpeza, munidos de ferramentas, utensílios e equipamentos
apropriados para a execução dos serviços, tais como: enxada, pás, picareta, vassourão, carrinho de mão, dentre
outros.
5) Serviços Mecanizados
Os serviços compreendem a execução roçagem de áreas verdes com a utilização de roçadeira costal e varrição
de ruas e avenidas centrais com equipamento de varrição mecanizado, de acordo com uma programação
própria da CONTRATADA e ordens de serviço emitidas pela CONTRATANTE, de segunda a sábado, no período
diurno com inicio das atividades a partir das 07h00min.
A CONTRATADA deverá disponibilizar para este serviço 8 roçadeiras costais e 1 equipamento varredor
constituído por mini carregadeira hidráulica equipada com lâminas e cerdas frontais que direcionam os
resíduos para dentro da caçamba.
Todo material produzido deverá ser confinado ao longo das vias e dos logradouros atendidos, em locais
previamente determinados, devendo ser recolhido pelo veículo da coleta de entulho fornecido pela
CONTRATANTE.
A licitante deverá dimensionar a quantidade de mão de obra e equipamentos em função dos quantitativos
mensais estimados, devendo ser considerado duas categorias de serviços:
Roçagem com utilização de roçadeira costal: ........................................................................................... 25.000,00 m

2

Varrição de ruas e avenidas centrais com varredeira motorizada .............................................................. 1.664,00 km
Nos serviços mecanizados devem ser disponibilizados no mínimo 2 agentes de limpeza, munidos de
ferramentas, utensílios e equipamentos apropriados para a execução dos serviços, tais como: enxada, pás,
vassourão, carrinho de mão, roçadeira costal dentre outros, além de 1 motorista/operador e 1 mini
carregadeira hidráulica equipada com lâminas.
6) Demais Serviços de Limpeza Urbana
Para manter a cidade limpa a CONTRATADA deverá executar também outros serviços, conforme descrito a
seguir.
Fornecimento de Banheiros Químicos: Consiste no fornecimento e instalação de banheiros químicos com
respectiva sucção de efluentes e transporte para tratamento em local adequado.
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Os banheiros devem ser fornecidos por intermédio de solicitação da CONTRATANTE para suprir necessidades
especificas tais como: eventos, festas, ou mesmo a realização de serviços e obras em locais afastados,
considerando o quantitativo de 10 diárias/mês, mobilizando para tanto, no mínimo 4 serventes.
Limpeza e Manutenção de Banheiros Públicos: A Limpeza e manutenção de banheiros públicos deve se dar
através do fornecimento de materiais para limpeza e higiene pessoal, bem como a lavagem diária dos pisos e
louças sanitárias.
É atribuição da CONTRATADA realizar os serviços de acordo com uma programação própria e ordens de serviço
emitidas pela CONTRATANTE, de segunda a sábado, no período diurno com inicio das atividades a partir das
07h00min, considerando o quantitativo de 1.100,00 Hxhora/mês, mobilizando para tanto, no mínimo 5 agentes
de limpeza.
Limpeza e Manutenção de Cemitério Municipal: O serviço de limpeza consiste na varrição das dependências
do cemitério, recolhimento do lixo e limpeza de demais espaços correlatos, com utilização de materiais e
equipamentos apropriados. Devem ser varridos diariamente os corredores, espaços internos e externos, com
retirada de papéis, sacos plásticos, flores murchas e demais resíduos para posterior destinação final.
Os serviços deverão ser realizados conforme solicitação expressa da CONTRATANTE que apresentará a
demanda dos serviços.
O serviço de conservação externa compreende a reparação de guia e sarjetas e sua pintura, tapa buraco,
capina, poda de árvores e arbustos, roçagem e corte de grama, rastelagem/varrição, recolhimento, e
destinação final, ajardinamento, plantio de mudas e manutenção dos jardins.
É atribuição da CONTRATADA realizar os serviços de acordo com uma programação própria e ordens de serviço
emitidas pela CONTRATANTE, de segunda a sábado, no período diurno com inicio das atividades a partir das
07h00min, considerando o quantitativo de 700,00 Hxhora/mês, mobilizando para tanto, no mínimo 4 agentes
de limpeza.
Zona Rural: Consiste na disponibilização de agentes de limpeza para trabalhar na limpeza de povoados e
distritos, efetuando serviços de varrição, recolhimento do lixo, pintura de guias, capina, roçada, rastelagem,
manutenção de áreas verdes e demais serviços correlatos.
É atribuição da CONTRATADA realizar os serviços de acordo com uma programação própria e ordens de serviço
emitidas pela CONTRATANTE, de segunda a sábado, no período diurno com inicio das atividades a partir das
07h00min, considerando o quantitativo de 1.300,00 Hxhora/mês, mobilizando para tanto, no mínimo 6 agentes
de limpeza.
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V) DAS INSTALAÇÕES
A Contratada deverá dispor, no mínimo, das seguintes instalações fixas: oficina, almoxarifado e adendos
providos de ferramentas, estoque de componentes e peças, de forma a poder garantir, com regularidade, a
manutenção dos veículos e reparação dos equipamentos e ferramentas, além de dispor de garagem ou pátio
de estacionamento, não sendo permitida a permanência de veículos na via pública, quando fora de serviço ou
aguardando o início dos trabalhos.
As instalações devem prever espaço adequado para o atendimento do seu pessoal operacional, vestiários com
chuveiros e sanitários, separados por sexos e compatíveis com o número de empregados, além de bebedouros
com água filtrada em números suficientes para atender os seus funcionários, contando também com escritório
para controle e planejamento das atividades.
VI) DO PESSOAL
Competirá a Contratada a admissão de motoristas, varredores, ajudantes, funcionários e demais operários
necessários ao desempenho dos serviços contratados, correndo por sua conta também, os encargos
necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de qualquer
natureza.
Só deverão ser admitidos candidatos que se apresentarem com boas referências e tiverem seus documentos
em ordem. Só poderão ser mantidos em serviço os empregados cuidadosos, atenciosos e educados para com o
público.
A Fiscalização terá direito de exigir dispensa, garantida ampla defesa, a qual deverá se realizar dentro de 48
(quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento dos serviços. Se a
dispensa der origem à ação na Justiça o Município não terá em nenhum caso, qualquer responsabilidade.
Durante a execução dos serviços é absolutamente vetado por parte do pessoal da Contratada, a execução de
outras tarefas que não sejam objeto destas especificações.
Será terminantemente proibido aos empregados da Contratada fazer catação ou triagem, ingerirem bebidas
alcóolicas em serviço e pedirem gratificações ou donativos de qualquer espécie.
O pessoal operacional deverá apresentar-se uniformizado e asseado, com blusas fechadas, calças e com
calçados profissionais, além de luvas e capas protetoras em dias de chuva, e de outro eventual vestuário de
segurança, tal como colete refletor, capacete, etc., se as condições do serviço o exigirem.
Cabe à Contratada apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os operários devidamente uniformizados,
providenciando equipamento e veículos suficientes para a realização dos serviços.
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Obs: Deverá ser previsto uma reserva técnica mínima para suprir necessidades não rotineiras de absenteísmo.
VII) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Na execução dos trabalhos deverão ser obedecidas todas as normas pertinentes à Segurança e Medicina do
Trabalho, incluindo, sem se restringir, o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como
Legislação Complementar, Portarias e Normas Regulamentadoras pertinentes.
Com base no estabelecido nos planos de prevenção a CONTRATADA deverá:
a) ter, à disposição, os equipamentos necessários para combate a incêndio;
b) ter, em suas dependências, os Equipamentos de Proteção Individual necessários à execução dos diversos
serviços;
c) não permitir o acesso à área de trabalho de pessoas e equipamentos em desacordo com as normas;
d) Providenciar transporte de emergência para casos de acidentes.
e) Os serviços deverão ser acompanhados por profissional gabaritado nas regras e normas da segurança do
trabalho podendo ser do nível técnico ou superior.
A Contratada poderá a qualquer momento, exigir a mudança de procedimentos executivos ou a retirada de
equipamentos e pessoas que estejam em desacordo com as normas de segurança.
VIII) PLANO DE TRABALHO
A Contratada deverá submeter à aprovação da Prefeitura em até 30 (trinta) dias a contar da emissão da Ordem
de Serviço, complemento do plano de trabalho inicial, se for o caso, com mapas, setores, frequência e itinerário
de varrição manual de vias, além da programação e planejamento dos demais serviços contratados.
O plano aprovado pela Prefeitura e os horários estabelecidos deverão ser rigorosamente cumpridos.
Pretendendo a Contratada promover alterações na execução dos serviços, poderá elaborar proposta de
alteração do plano aprovado, que se implantará no prazo máximo de 10 (dez) dias após aprovação pela
Prefeitura.
Caso seja necessário, a Prefeitura através da SESP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos, poderá solicitar à
Contratadas alterações nas frequências e adoção de horários especiais para atendimento de necessidades
pontuais especificas da municipalidade.

Página 35 de 88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Avenida Roberto Santos, nº 96, Bairro, Centro, Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228
CEP: 44.440-900, Santo Antônio de Jesus, Bahia. e-mail: licitacao@saj.ba.gov.br.

IX - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A documentação relativa à qualificação técnica constitui-se do que se segue:
IX.I Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com
validade em vigor e ou Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico sendo esse um Engenheiro
Civil, Sanitarista ou Ambiental no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com validade em vigor
e cópia da carteira de identidade ou de outro documento equivalente com foto, autenticado ou acompanhado
da original para autenticação em sessão;
IX.I.I. No caso de empresas não sediadas no Estado da Bahia, comprovação de registro no CREA da empresa e
ou do profissional Responsável Técnico sendo esse um Engenheiro Civil, Sanitarista ou Ambiental, dentro de
sua validade, ou visto da mesma, além da prova de atendimento dos requisitos previstos em lei especial, no
que se refere à legislação do CREA e cópia da carteira de identidade ou de outro documento equivalente com
foto;
IX.II Comprovação de capacidade técnico-operacional, que demonstre a aptidão da empresa para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o objeto da
licitação, através da apresentação em papel timbrado, de atestados/certidões/declarações fornecidos por
Pessoa Jurídica de Direito público ou privado (no documento deverá ter a indicação do responsável técnico,
além de se fazer acompanhar de ART específica), que comprovem ter a LICITANTE cumprido, de forma
satisfatória serviços compatíveis com os de maior relevância técnica para o objeto desta licitação,
simultaneamente às parcelas de maior relevância e valor significativo, sendo admitida a execução mínima dos
seguintes quantitativos/serviços de:
Ite
m
1
2

Descrição
Varrição manual de vias e logradouros
públicos com monitoramento por meio de
aparelho GPS
Equipe Padrão para serviços congêneres
(capina, roçagem, limpeza de sarjetas)

Unidade

Quantidade

Quant. Mínimo
exigido 50%

Km

31.200

5.000

Equipe/Mê
s

24

10

IX.II.I. Para fins de conferência de autenticidade do Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, deverá ser
apresentado as certidões de acervo técnico (CAT) emitida pelo conselho de fiscalização em nome dos
profissionais vinculados aos atestados.
IX.II.II. Os itens presentes como “Itens de Relevância” justificam-se pelo impacto financeiro e quantitativo na
planilha orçamentária referencial presente no processo em tela (Anexo I desta TR).
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IX.III. Comprovação de capacidade técnico-profissional, através da demonstração de possuir, em seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior com formação em
Engenharia Civil, Sanitária ou Ambiental, devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado/registro de responsabilidade técnica por execução de serviço de limpeza urbana. A comprovação
deverá ser através da apresentação de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
registrado no CREA/BA e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), devendo fazer parte
do seu escopo os serviços de características semelhantes às do objeto licitado, limitadas estas,
simultaneamente, às parcelas de maior relevância abaixo:

Item

Descrição

1

Varrição manual de vias e logradouros públicos com monitoramento por meio de
aparelho GPS

2

Equipe Padrão para Serviços Congêneres (Capina, roçagem, limpeza de sarjetas)

3

Varrição de Rua e Avenidas Centrais com Varredeira Mecanizada

IX.III.I. Os itens presentes como “Itens de Relevância” justificam-se pelo impacto financeiro e
quantitativo na planilha orçamentária referencial presente no processo em tela (Anexo I desta TR).
IX.III.II. A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico deverá ser feita
mediante a uma das opções abaixo:
a)

Carteira de Trabalho;

b)

Contrato Social;

c)

Contrato de prestação de serviços;

d)

Apresentação do Registro ou Inscrição da Pessoa Física ou Jurídica no Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia – CREA, onde deverá constar o nome do Engenheiro indicado pela licitante
como seu Responsável Técnico;
IX.III.III. Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe
de mais de uma licitante participante.
IX.IV. Prova de registro da licitante e de seu(s) responsável (is) técnico(s) no Conselho Regional de
Administração – CRA, em plena validade. No registro do CRA ou documento compatível, deste órgão,
da empresa, obrigatoriamente deverá constar a menção ao objeto, desta licitação.
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IX.V. Comprovação da licitante possuir em seu quadro permanente, um profissional de nível superior
detentor de certidão de regularidade, emitida pelo CRA, dentro da validade e compatível com o
objeto licitado.
IX.V.I. A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico deverá ser feita
mediante a uma das opções abaixo:
a)

Carteira de Trabalho;

b)

Contrato Social;

c)

Contrato de prestação de serviços;

d)

Apresentação do Registro ou Inscrição da Pessoa Física ou Jurídica no Conselho Regional de

Administração – CRA, onde deverá constar o nome do Administrador indicado pela licitante como
seu Responsável Técnico;
IX.V.II. Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe
de mais de uma licitante participante.
IX.VII. A licitante deverá apresentar indicação da qualificação técnica de cada membro da equipe
Técnica acompanhada de curriculum vitae e declaração individual autorizando a empresa a incluí-lo
na equipe, firmada com data posterior à publicação do Edital, bem como indicando o objeto
específico deste Certame contendo a equipe de no mínimo os profissionais solicitados no item IX.III.
Declaração de que o(s) responsável (eis) técnico(s) detentor (es) do(s) atestado(s) referido(s) no
caput será (ão) o(s) responsável (eis) pela execução dos serviços do objeto deste edital com
informação do(s) respectivo(s) nome(s), CPF e nº do registro na entidade profissional competente,
admitindo-se, na execução do contrato, a substituição por profissionais de experiência equivalente
ou superior, desde que aprovado pela administração.
IX.IX. O licitante deverá apresentar no envelope Nº 01 o seu plano de trabalho, que demonstre o
pleno conhecimento das áreas do município em conformidade com os serviços objeto desta licitação,
demonstrando o pleno conhecimento do sistema operacional do trabalho proposto e dos serviços a
serem executados, atendendo às especificações, normas e condições estabelecidas neste Edital e em
seus anexos, através de um plano de trabalho consistente e objetivo, atentando-se para as exigências
mínimas contidas no item XIV deste Edital que trata do julgamento das propostas e critérios para
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pontuação do Plano de Trabalho, por intermédio da explanação dos serviços e assuntos relacionados
a seguir:
1. Plano de Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos com Monitoramento por meio de
aparelho GPS
1.1. Descrição da forma de execução dos serviços.
1.2. Dimensionamento dos equipamentos e da mão de obra operacional.
1.3. Mapa da distribuição espacial das vias a serem varridas em escala reduzida com as devidas
informações de programação explicitada em legenda indicativa
1.4. Mapas pormenorizados do plano de varrição manual, contendo a identificação dos roteiros de
varrição, horário de início dos serviços, período, frequências e programação de execução (dias da
semana).
1.5. Memorial descritivo apresentando a relação de vias atendidas e as devidas extensões varridas
por cada roteiro de atuação ao dia e mensalmente, incluindo o horário de início dos serviços,
período, frequências e programação de execução (dias da semana).
2. Serviços especiais
2.1. Descrição da forma de execução dos serviços.
2.2. Dimensionamento dos equipamentos e da mão de obra operacional.
3. Jardinagem
3.1. Descrição da forma de execução dos serviços.
3.2. Dimensionamento dos equipamentos e da mão de obra operacional.
4. Limpeza de canais e bocas de lobo
4.1. Descrição da forma de execução dos serviços.
4.2. Dimensionamento dos equipamentos e da mão de obra operacional.
5. Serviços mecanizados
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5.1. Descrição da forma de execução dos serviços.
5.2. Dimensionamento dos equipamentos e da mão de obra operacional.
6. Demais Serviços de Limpeza Urbana
6.1. Descrição da forma de execução dos serviços.
6.2. Dimensionamento dos equipamentos e da mão de obra operacional.
IX.X) Não é feita nenhuma exigência quanto a visita in loco ao local de execução dos serviços,
contudo a licitante deverá apresentar Declaração de Conhecimento Técnico Sobre o Local da Serviço,
segundo item X.
X - DA VISITA TÉCNICA:
A licitante deverá agendar a visita técnica através dos telefones n.º (75) 98848-4276 e ou e-mail:
railtoncardozo@hotmail.com, com antecedência mínima de (03) três dias úteis anteriores a data
fixada para abertura dos envelopes de habilitação.
No ato da vistoria o Responsável Técnico da licitante deverá apresentar credenciamento específico
para vistoria, devidamente assinado pelo responsável legal da licitante, acompanhado do contrato
social da empresa;
Ressaltamos que o credenciamento para vistoria é independente do credenciamento para
representar a licitante na sessão de abertura da licitação, onde, na oportunidade, deverá ser
apresentado o credenciamento fora dos envelopes na forma exigida neste edital;
A falta de apresentação dos documentos de credenciamento para vistoria impedirá que o
Responsável Técnico realize a vistoria;
Não será admitida participação de um mesmo Responsável Técnico para mais de uma empresa
licitante;
A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma Declaração de que
possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável técnico, o que implicará no
pleno conhecimento e aceitação dos serviços/serviços a serem prestados, não tendo peso alegações
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futuras de desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, acatando a todas as
condições estabelecidas neste edital.
XI - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
A comprovação da boa situação financeira das empresas licitantes será baseada na obtenção dos
índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), maior ou igual aos valores abaixo indicados, e
índice de Endividamento (IE) inferior ou igual ao referido valor, resultante da aplicação das seguintes
fórmulas:

ILG =

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

ILC =

IE =

Ativo Circulante

≥ 1,0

≥ 1,0

Passivo Circulante

Passivo Circulante + Passível Não Circulante

≤ 0,5

Ativo Total

Inicialmente, importa consignar que os índices contábeis previstos são usualmente adotados para
correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da
licitação com o objeto ora licitado.
Nesse diapasão, apresentamos as justificativas para os índices propostos, uma vez que estão de
acordo com o art. 31, da Lei 8.666/1993 e foram estabelecidos em valores usuais para avaliar a
qualificação econômico-financeira dos licitantes.
O índice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade de pagamento a curto prazo, relacionando
tudo que se converterá em dinheiro no curto prazo com as dívidas também de curto prazo. Índice
menor do que 1,00 demonstra que a empresa não possui recursos financeiros para honrar suas
obrigações de curto prazo, o que pode inviabilizar a continuidade das atividades da empresa.
O índice de Liquidez Geral demonstra a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo,
relacionando tudo que se converterá em dinheiro no curto e no longo prazo com as dívidas também
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de curto e de longo prazo. Índice menor do que 1,00 demonstra que a empresa não possui recursos
financeiros suficientes para pagar as suas dívidas a longo prazo, o que pode comprometer a
continuidade das atividades da empresa.
O índice de Grau de Endividamento Geral é dado por uma relação entre os valores devidos por uma
companhia e o seu capital próprio ou patrimônio. Portanto, ele é um indicador da situação financeira
do negócio e de quanto dinheiro está comprometido com as dívidas. O percentual do índice do grau
de endividamento 0,50 (menor ou igual a zero virgula cinquenta) é o meio necessário para garantir a
regular prestação dos serviços.
Destarte que há decisões jurisprudenciais admitindo como correta a adoção, por parte da
Administração Pública, de índices de endividamento para comprovação da real situação financeira da
empresa, desde que devidamente justificável, a exemplo do Acórdão 8.681/2011-2C do TCU.
Por fim, cumpre esclarecer que a definição do valor do índice é recorrente em licitações que
objetivam a contratação de serviços, sendo usuais e frequentemente exigidos nos editais destinados
à contratação de serviços, como o caso dos autos.
Nota-se, portanto, que os índices estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, § 5o, da Lei
8.666/93, pois permitem a comprovação da situação financeira da empresa de forma objetiva, foram
estabelecidos observando valores usualmente adotados para a avaliação da situação financeira das
empresas e não frustram ou restringem o caráter competitivo do certame, pois foram estabelecidos
em patamares mínimos aceitáveis.
Ademais, nos termos do artigo 31, parágrafos 1º e 5º, da Lei nº 8.666/93, no que diz respeito aos
índices, somente é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de
rentabilidade ou lucratividade, bem como índices e valores não usualmente adotados para a correta
avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação,
o que não é o caso.
Desse modo, resta justificada a utilização dos índices adotados, cumprindo, outrossim, a exigência do
Tribunal de Contas da União.
XII - DA GARANTIA DA PROPOSTA

Página 42 de 88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Avenida Roberto Santos, nº 96, Bairro, Centro, Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228
CEP: 44.440-900, Santo Antônio de Jesus, Bahia. e-mail: licitacao@saj.ba.gov.br.

Apresentação de GARANTIA DE PROPOSTA é obrigatória, ainda que o LICITANTE não deseje realizar
o credenciamento de representante.
Como GARANTIA DE PROPOSTA, de 1% (um por cento) do valor estimado para a licitação no valor de
R$ 11.866.984,92 (Onze Milhões Oitocentos e Sessenta e Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro
Reais e Noventa e Dois Centavos), na forma do inciso III, do art. 31 e do art. 56 da Lei Federal
8666/93, onde cada LICITANTE poderá oferecer em uma das seguintes formas:
Caução em dinheiro deverá ser apresentada junto com o comprovante de deposito, que será
verificada a sua compensação no ato do julgamento dos documentos de habilitação, caso a verificada
a ausência tempestiva de efetivo ingresso do valor no erário publico a empresa em tela será
Inabilitada;
Títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
Carta fiança bancária ou apólices de seguro garantia estes deverão ser apresentados juntamente
com efetivo comprovante de pagamento
A Garantia de Proposta deverá ter prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data
da Sessão de abertura dos envelopes, podendo ser prorrogada no caso de o Município solicitar e a
licitante anuir.
A Garantia de Proposta oferecida pela licitante adjudicada será liberada/ devolvida após a assinatura
do contrato e o fornecimento da Garantia de Execução de Contrato prevista no contrato.
As Garantias de Proposta oferecidas pelas demais proponentes Inabilitadas e ou desclassificadas
serão liberadas/ devolvidas em até 15 (quinze) dias após a data da solicitação formal.
A liberação/devolução de garantia só poderá ser solicitada após a assinatura do contrato pela
licitante adjudicada.
As Garantias de Proposta oferecidas pelas licitantes inabilitadas ou desclassificadas serão liberadas a
partir do décimo quinto dia útil contado da decisão que não caiba mais recurso, mediante solicitação
formal.
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A Garantia de Proposta poderá ser apropriada nos seguintes casos:
i. se a licitante desistir de sua proposta durante o prazo de validade, observado o disposto no §6º do
art. 43 da Lei 8.666/93;
ii. se a licitante vencedora, dentro do prazo fixado, deixar de assinar o Contrato.
m) A licitante considerada microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos
I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se
beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverá
apresentar dentro do envelope nº. 01, uma Declaração de enquadramento como microempresa (ME)
ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste
Edital.
XIII - PROPOSTA DE PREÇOS
A Planilha contendo o Orçamento Detalhado, dando origem à proposta a ser apresentada
discriminando todos os itens que constituem despesas diretas e indiretas, bem como a bonificação,
totais por totais, item por item e total geral estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que
visam a homogeneidade das propostas, para efeito de classificação na fase de julgamento, que não
poderão ser alterados na planilha, sob pena de inabilitação e desclassificação do licitante;
O B.D.I. corresponderá a uma taxa em porcentagem sobre o custo básico dos serviços licitados,
devendo contemplar todas as despesas indiretas, assim como o lucro da empresa.
Os preços unitários ofertados deverão contemplar todos os custos básicos diretos, assim como os
encargos sociais e trabalhistas. Observando que nunca deverá ser considerado valores de salários
menores do que o mínimo vigente da convenção coletiva.
A proposta deverá conter ainda:
a). Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) – Anexo IX.
b). Composição dos preços unitários para cada serviço.
c) Na preparação de sua proposta de preços, o licitante deverá consignar preços correntes de
mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária.
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XIV - DA ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO
Os Planos de Trabalho apresentados pelas LICITANTES serão analisados e avaliados pelo Corpo
Técnico da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, na decisão da fase de habilitação, segundo os
critérios constantes neste subitem, observadas as solicitações contidas no item IX.III. que trata da
qualificação técnica da licitante.
Será considerada inabilitada a licitante cujo Plano de Trabalho tiver qualquer um dos itens avaliados
e classificados como “não atendido” ou não atingir o mínimo de 70% da pontuação estabelecida para
o Plano de Trabalho.
O CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS justificará de forma objetiva
e por escrito, nos autos do processo licitatório, a análise de cada item constante do PLANO DE
TRABALHO de cada LICITANTE, apresentando as razões que a levaram a atribuir a classificação de
“ATENDIDO”, “ATENDIDO PARCIAL” ou “NÃO ATENDIDO”.
d) NÃO ATENDIDO: 0,0 pontos quando o conteúdo do Plano de Trabalho apresentado pela
licitante:
V.

não constar na descrição qualquer um dos itens solicitados.

VI.

que não tenha tratado de todo o conteúdo solicitado com seus subitens.

VII.

que tenha apresentado alguma solução/proposta em desacordo com as demais disposições
do EDITAL e dos seus Anexos.

VIII.

cuja abordagem de conteúdo seja manifestamente inaplicável e/ou inapropriada(o) do ponto
de vista técnico, inelegível ou de difícil visualização, considerando os SERVIÇOS que deverão
ser executados.

ATENDIDO PARCIAL: 5,0 pontos quando o conteúdo do Plano de Trabalho apresentado pela licitante:
IX.

deixar de seguir a ordem de apresentação prescrita neste anexo.

X.

quando o fundamento técnico de sustentação garante somente parcialmente a solução
apresentada.

XI.

quando a solução é aplicável somente para alguns aspectos solicitados.
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XII.

quando o conteúdo técnico apresentado, mesmo abordando a solicitação prescrita, não
conseguir resolver plenamente o item, utilizando a solução apresentada pela licitante.

XIII.

quando a solução apresentada, deixar de considerar em parte, qualquer variável incluída no
contexto da prestação do serviço.

XIV.

quando a solução apresentada, mesmo atendendo a solicitação, tem a probabilidade remota
de gerar problemas de ordem legal ou técnica para o Município.

ATENDIDO: 10,0 pontos quando o conteúdo do Plano de Trabalho apresentado pela licitante:
XV.

tenha tratado de todo o conteúdo solicitado para o item no EDITAL e seus subitens
relacionados e do Projeto Básico de Execução dos Serviços.

XVI.

todas as soluções/propostas estejam de acordo com as demais disposições do EDITAL e seus
anexos.

XVII.

tenha abordagem e conteúdo aplicáveis e/ou apropriadas do ponto de vista técnico,
considerando os SERVIÇOS que deverão se executados.

XVIII.

quando a solução apresentada, considerar todas as variáveis incluídas no contexto da
prestação do serviço.

XIX.

quando é aplicável totalmente aos aspectos solicitados.

Os critérios de pontuação dos itens e subitens tem o objetivo de aferir o conhecimento da LICITANTE
sobre o objeto licitado, e avaliar se o Pano de Trabalho apresentado tem condições de atender
tecnicamente o que está solicitado e especificado neste termo de referência.
Os requisitos do Plano de Trabalho serão avaliados pelo Corpo Técnico da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos, segundo a clareza, objetividade, coerência e a consistência dos conteúdos e
propostas apresentadas, para as quais serão atribuídas as notas, conforme os seguintes critérios:
CT – Complexidade Técnica
NAC – Nota de Atribuição da Comissão
PT – Pontuação Técnica
PT = (CT x NAC)
Página 46 de 88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Avenida Roberto Santos, nº 96, Bairro, Centro, Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228
CEP: 44.440-900, Santo Antônio de Jesus, Bahia. e-mail: licitacao@saj.ba.gov.br.

O Corpo Técnico da Secretaria Municipal de Serviços Públicos atribuirá pontuação para cada licitante, conforme
a tabela abaixo, sendo-lhes oportunizado questionar de forma objetiva as notas que lhes forem atribuídas.

Serviços

Item

1. Plano de Varrição manual
de vias e logradouros
públicos

2. Serviços Especiais
3. Jardinagem
4. Limpeza de canais e
bocas de Lobo
5. Serviços Mecanizados
6. Fornecimento de
Banheiros químicos
7. Limpeza e manutenção de
banheiros públicos
8. Limpeza e manutenção de
cemitério municipal
9. Limpeza da Zona Rural

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2
7.1
7.2
8.1
8.2
9.1
9.2

Complexidade
Técnica

Pontuação
Técnica

(CT)

Nota de
Atribuição da
Comissão
(NAC)

(PT= CT x
NAC)

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Nota do Plano de Trabalho

SubTotal

150

40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
470

XV - DA GARANTIA DO CONTRATO
Para assinar o contrato, através de elemento qualificado, deverá o licitante vencedor PRESTAR GARANTIA DE
5,0 % (CINCO POR CENTO) do valor deste, caso solicite a CONTRATANTE a preços iniciais, sob pena de decair o
direito à contratação. A caução será prestada em qualquer das modalidades previstas na Lei nº 8.666/93, no
seu artigo 56, parágrafo primeiro, incisos I, II e III e suas ulteriores alterações.
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XVI - DO VALOR ESTIMADO
O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ 11.866.984,92 (Onze Milhões Oitocentos e
Sessenta e Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos).
XVII – DOS PRAZOS
O prazo deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura;
XVIII - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de execução será o da empreitada por preço unitário.
XIX - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
O critério de julgamento será o de menor preço global.
XX - OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
XX.I. DA CONTRATADA:
a) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes legal e
técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo
aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante
de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição do gestor contratual, a
CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três)
dias corridos.
b) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a
qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade.
c) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste
Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos.
d) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, bem
como também dos eventualmente executados por seus subcontratados.
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e) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.
f) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.
g) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93.
XX.II. DA CONTRATANTE:
a) Pagar conforme estabelecido na estabelecido, as obrigações financeiras decorrentes do Contrato, na
integralidade dos seus termos.
b) Designar, no ato da assinatura deste contrato o servidor Reubi Passos de Jesus Oliveira, matrícula nº 603168
para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e
administrativamente o mesmo.
c) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários à
execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados os serviços,
objeto deste contrato.
XXI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos:
Dotação orçamentária:
Atividade: 1031 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 33.90.39.00,
Fonte de Recursos 01000000.
XXII - DOS ANEXOS
a) Anexo A- Planilha Orçamentária;
b) Anexo B – Mapa - Área de Abrangência dos Serviços
c) Anexo C – Relação Mínima de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mão de Obra
d) Anexo D - Modelo de Composição da Taxa do B.D.I.;

Página 49 de 88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Avenida Roberto Santos, nº 96, Bairro, Centro, Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228
CEP: 44.440-900, Santo Antônio de Jesus, Bahia. e-mail: licitacao@saj.ba.gov.br.

ANEXO A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.
MENSAL

QUANT.
ANUAL

1

Varrição Manual

1.1

Varrição de vias e logradouros públicos com
monitoramento por meio de aparelho GPS

km

2.600,00

31.200,00

1.2

Varrição de praças e outras áreas publicas

m²

20.000,00

240.000,00

2

Serviços Especiais

2.1

Equipe Padrão para serviços congêneres (capina, roçagem,
limpeza de sarjetas)

Equipes

2,00

24,00

2.2

Pintura de meio fio com fornecimento de material

ml

30.000,00

360.000,00

2.3

Limpeza de feira Livre

m²

3

Jardinagem

3.1 Poda de arvores e manutenção de praças, canteiros e jardins Equipes

1,00

12,00

1.000,00

12.000,00

4

Limpeza de Canais e Bocas de Lobo
Manutenção dos canais de escoamenteo de águas pluviais

m

4.2

Limpeza de bocas de lobo

unidade

800,00

9.600,00

5

Serviços Mecanizados

5.1

Roçagem com utilização de roçadeira costal

Equipe
Mês

1,00

12,00

1.664,00

19.968,00

25,00

300,00

Hxhora

1.100,00

13.200,00

Hxhora

770,00

9.240,00

Hxhora

1.300,00

15.600,00

6
6.1

Fornecimento instalação e sucção dos efluentes

5.2

7

Limpeza e Manutenção de Banheiros Públicos

7.1

Limpeza e Manutenção de Banheiros Públicos

8

Limpeza e manutenção de cemitério municipal

8.1

Limpeza e manutenção do cemitério municipal

9

Zona Rural

9.1

Limpeza de Povoados e Distritos

km

diárias/m
ês

VALOR MENSAL

VALOR ANUAL

% sobre o
valor total

260.000,00 3.120.000,00

4.1

Varrição de rua e avenidas centrais com varredeira
mecanizada
Fornecimento de Banheiro Quimico

VALOR
UNITÁRIO

Total Geral Mensal
Total Geral Anual

R$
R$

-
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ANEXO B - MAPA - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS
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ANEXO C – RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
MÃO DE OBRA
Mão de Obra Operacional
Varredor
Agente de Limpeza
Operador de Máquina Costal
Operador de Motoserra
Operador de Máquina de Limpeza Motorizada
Servente
Vigia
Motorista
Encarregado de Campo

Efetivo
75
79
2
2
1
4
1
4
6

Mão de Obra Técnica Mínima
Engenheiro Civil, Ambiental ou Sanitarista com formação
mínima de 10 anos.
Engenheiro Segurança do Trabalho ou Especialista na
área com formação mínima de 5 anos
Administrador de Empresa com formação mínima de 10
anos

Efetivo

Equipamentos

Efetivo
1
3
13
2
2
3
85

Varredeira Mecânica
Caminhão Carroceria com Habitáculo
Roçadeira Costal
Moto 125CC
Motoserra
Ônibus
Lutocar

1
1
1
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ANEXO D - MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO B.D.I.;
ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA
DESCRIÇÃO
1

Equipe Padrão para serviços congêneres
(capina, roçagem, limpeza de sarjetas)
Pintura de meio fio com fornecimento
2.2
de material
2.3 Limpeza de feira Livre

3.1
4
4.1

Poda de arvores e manutenção de
praças, canteiros e jardins

MENSAL

ANUAL

km

2.600,00

31.200,00

R$
164,27

R$
427.102,00

R$
5.125.224,00

m²

20.000,00

240.000,00

R$
1,56

R$
31.200,00

R$
374.400,00

Equipes

2,00

24,00

30.000,00

360.000,00

R$
102.438,58
R$
1,20
R$
0,11

R$
204.877,15
R$
36.100,00
R$
27.733,33

R$
2.458.525,84
R$
433.200,00
R$
332.800,00

ml
m²

R$
61.930,51

R$
61.930,51

R$
743.166,16

R$
20,22
R$
9,36

R$
20.220,00
R$
7.485,33

R$
242.640,00
R$
89.824,00

R$
48.880,17
R$
38.460,59

R$
586.562,08
R$
461.527,04

260.000,00 3.120.000,00

Equipes

1,00

12,00

1.000,00

12.000,00

800,00

9.600,00

1,00

12,00

1.664,00

19.968,00

R$
48.880,17
R$
23,11

25,00

300,00

R$
642,92

R$
16.073,08

R$
192.877,00

1.100,00

13.200,00

R$
22,29

R$
24.515,33

R$
294.184,00

770,00

9.240,00

R$
23,30

R$
17.943,57

R$
215.322,80

R$
20,30

R$
26.394,33

R$
316.732,00

Limpeza de Canais e Bocas de Lobo
Manutenção dos canais de
escoamenteo de águas pluviais

m
unidade

Serviços Mecanizados

Roçagem com utilização de roçadeira
costal
Varrição de rua e avenidas centrais com
5.2
varredeira mecanizada
5.1

6

VALOR
UNITÁRIO

Jardinagem

4.2 Limpeza de bocas de lobo
5

QUANT.
ANUAL

Serviços Especiais

2.1

3

QUANT.
MENSAL

Varrição Manual

Varrição de vias e logradouros públicos
1.1 com monitoramento por meio de
aparelho GPS
Varrição de praças e outras áreas
1.2
publicas
2

UND.

Equipe
Mês
km

Fornecimento de Banheiro Quimico

Fornecimento instalação e sucção dos
efluentes
Limpeza e Manutenção de Banheiros
7
Públicos
Limpeza e Manutenção de Banheiros
7.1
Públicos
Limpeza e manutenção de cemitério
8
municipal
Limpeza e manutenção do cemitério
8.1
municipal
9 Zona Rural

diárias/
mês

9.1 Limpeza de Povoados e Distritos

Hxhora

6.1

Hxhora

Hxhora

1.300,00

15.600,00

Total Geral Mensal Estimado

R$
988.915,41

Total Geral Anual Estimado

R$
11.866.984,92
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ANEXO III. MODELO
CARTA DE CREDENCIAMENTO

REFERENTE À CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022

A empresa ___________________, com sede na cidade de _______________________, Estado de
___________________,

sito

à

_______________________________,

_______________________________,

sócio-proprietário(a)

desta

neste
empresa,

ato

representada

CREDENCIA

pelo

o(a)

Sr(a.)
Sr.(a)

_________________________, (qualificação completa), residente e domiciliado(a) na cidade de __________________, sito
à ____________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº ______________ e do C.P.F. nº
_________________, para representar-nos, no ato de abertura dos Envelopes “A” - Documentação e “B” - Proposta
Comercial, ref. ao Processo Licitatório em epigrafe, podendo para tanto praticar todos os atos necessários para o fiel
cumprimento deste credenciamento, bem como, estando investido de poderes para impetrar e desistir de eventuais
recursos.

(cidade) (estado), ___ de _________ de 2022.

______________________________
Assinatura do Responsável/ Representante Legal da Licitante/Carimbo.

OBSERVAÇÃO: Devera ser preenchida em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IV
TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA
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ANEXO V. MINUTA DO TERMO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº ......./2022 - TERMO DE
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS E A
EMPRESA

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

PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO.

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.825.476/000103, com sede administrativa na Avenida Dr. Urcisino Pinto de Queiroz, nº 167, Centro, Santo Antônio de Jesus – BA, CEP:
44.430-182, por seu Gestor GENIVAL DEOLINO SOUZA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº
_________ SSP/BA e inscrito no CPF nº __________, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa
.................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. ................, Inscrição Estadual nº. .............., com sede à
............................, neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr.
.............................., nacionalidade, estado civil, profissão, portador de documento de identidade nº. .............e CPF nº
.................., aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital da CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº __/2022, disposições da
Lei n° 8.666/93 e do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2022, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. O presente contrato tem como objeto a contratação de ................................, conforme especificações constantes do
Edital e Anexos e na Proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
2. A execução dos serviços constantes no Edital e seus anexos são partes integrante deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3. A referidos serviços será executada ........................................
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
4. O valor total deste Contrato é de R$ ............... (....................................................), discriminado de acordo com a planilha
integrante da PROPOSTA COMERCIAL apresentados pela CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
5. Será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme necessidade da Unidade,
observado o art. 57 da Lei nº. 8.666/93
5.3. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado ao
CONTRATANTE.
5.3.1. Quaisquer serviços a serem realizados fora dos horários de expediente dependerão de prévia e formal
comunicação ao CONTRATANTE e não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado
para a execução dos serviços ora contratada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de
restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez
que a CONTRATADA se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados
neste Contrato.
5.4. O prazo de garantia dos serviços será de ......... ( ) anos [preencher com 5 (cinco) anos ou com o prazo proposto
pela CONTRATADA, desde que superior aos 5 (cinco) anos], contados do recebimento definitivo dos serviços.
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5.5. O prazo previsto no item 5.1. desta Cláusula, poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela
CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela
Administração do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA – LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
6. Os serviços serão executados dentro da área territorial de abrangência do Município de Santo Antônio de Jesus - BA,
compreendendo a zona urbana, a zona rural, a zona litorânea e os bairros mais distantes. O serviço de manutenção deverá
ser executado diariamente, conforme solicitações do Município.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REFERENTES À SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO:
7.1 Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, todos os equipamentos de
proteção individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas do serviço.
7.2 A contratada deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.
7.3 O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá preferencialmente, conter a identificação da
contratada.
7.4 A contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto á segurança individual e coletiva de seus
trabalhadores.
7.5 Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da
integridade física de seus empregados, ao patrimônio da contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos no serviço, de
acordo com as Normas regulamentadoras.
7.6 Somente está autorizada a executar o serviço para a contratante à contratada que possuir profissionais qualificados e
que estejam instruídos quanto às precauções relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saúde compatível com as
atividades desenvolvidas, portanto os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam analisados os riscos,
previstos os sistemas de proteção individual e coletivo e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados.
7.7 A contratada deverá de imediato, providenciar o atendimento das exigências da contratante. Para os casos específicos
em que à fiscalização conceder prazos de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogações dos
referidos prazos não poderão ultrapassar 15 (quinze) dias para o atendimento completo. Esgotado o prazo, a contratante
poderá promover as medidas que forem necessárias, cobrando da contratada as despesas daí decorrentes, sem prejuízo de
outras penalidades previstas no termo de contrato de prestação de serviços, inclusive a sua rescisão.
7.8 Cabe à contratada solicitar à contratante a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente na
obra e/ou serviço e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
8.1 Caberá ao CONTRATANTE:
I.
Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local dos serviços;
II.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável
Técnico da CONTRATADA;
III.
Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de Comissão para tanto formalmente
designada, que deverá, ainda, atestar as faturas; autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes
de imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido a Prefeitura
Municipal e aprovado pela Administração, desde que comprovada a necessidade deles;
IV.
Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pela
Prefeitura Municipal ou com as especificações constantes do Edital, em particular, do seu Anexo II;
V.
Autorizar a realização de serviços a serem prestados em horário distinto ao do expediente;
VI.
Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as Especificações constantes do Anexo II deste
Edital.
8.2
São ainda obrigações da CONTRATANTE:
a) Emitir Ordem de Serviço para a contratada;
b) Encaminhar as solicitações de manutenção de iluminação pública para a Contratada executar os serviços;
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c) Gerenciar todas as informações relativas ao atendimento dos pedidos de manutenção de iluminação pública,
identificação da localização dos pontos, bem como o controle da eficácia do atendimento ao público solicitante;
d) Indicar servidor para acompanhar, fiscalizar, receber e conferir os serviços prestados;
e) Prestar as informações necessárias, com clareza, para a perfeita prestação dos serviços;
f) Notificar a Contratada, fixando-lhe prazo para regularização do serviço prestado em desacordo com o
solicitado;
g) A Contratante poderá, a qualquer tempo, de acordo com a Lei, paralisar ou suspender a execução dos serviços;
h) A Contratante deverá transmitir à Contratada, em tempo hábil, todas as informações necessárias à execução
dos serviços contratados;
i) A Contratante obriga-se a efetuar os pagamentos pelos serviços prestados, em conformidade com os valores,
condições e critérios estabelecidos no contrato.
j) A contratante atuará objetivando o total cumprimento das normas conforme contido neste edital, estando
autorizada a interditar serviços ou em parte destes em caso do não cumprimento das exigências da lei se houver
paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso dos serviços.

CLÁUSULA NONA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
9.1 Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos I a III do Edital da CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº
XXX/2022:
a) Manter toda a iluminação pública da cidade de Santo Antonio de Jesus - BA tais como: Troca/Substituição de
lâmpadas, reatores, ignitores, reles, luminárias, bocal, braços, postes ornamentais em todo perímetro urbano,
rural e litorâneo do município de Santo Antonio de Jesus - BA.
b) Realizar manutenção/recuperação de equipamentos eletrônicos incluindo: Reatores, reles, luminárias.
c) Atender a quaisquer serviços de emergência que se façam necessários, a critério da Prefeitura, mesmo que
resulte tal incumbência em acréscimo de pessoal ou material, mesmo fora do horário normal de atendimento,
inclusive aos sábados, domingos e feriados;
d) A proponente fica responsável pelos serviços/reparos durante a realização de eventos os quais necessitem de
Iluminação de Alta Tensão, ou, qualquer tipo de assistência elétrica, disponibilizando um técnico, sem custo
adicional ao erário público;
e) Para a perfeita execução dos serviços, são necessários no mínimo os seguintes equipamentos, de
características semelhantes ou superiores:
e.1) Caminhão equipado com cesto aéreo com isolamento 46 KV (LINHA VIVA) que atinja uma altura de trabalho
de no mínimo 13 metros, com comandos hidráulicos no cesto e na base, além de deter Laudo de Teste de Isolação
e Intregridade estrutural dos componentes da cesta aérea, conforme requisito da tabela 1 do item 8.2 da Norma
ABNT NBR16593:2017, fornecido por profissional responsável e habilitado, dentro da vigência;
e.2) Equipamentos de Proteção Individual;
e.3) Ferramentas e Equipamentos necessários para a execução do serviço;
f) Por se tratar de serviços diários, inclusive sábados, domingos e feriados o responsável técnico operacional
deverá manter atualizado seu contato pessoal, seja, via telefone fixo e ou celular.
g) Manter quadro de pessoal suficiente (no mínimo 2 (dois) funcionários) para atendimento dos serviços, sem
interrupção, seja por qualquer motivo, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada, as despesas com
todos os encargos e obrigações, sociais, trabalhistas e fiscais; Para trabalhos diários de segunda a sexta- feira, a
equipe deverá ser formada por no mínimo 02(dois) eletricistas, devidamente uniformizados com identidade visual
própria, de modo a evidenciar que os serviços estejam sendo realizados pela contratada a serviço da Prefeitura
Municipal de Santo Antonio de Jesus - BA;
h) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Prefeitura, atendendo prontamente a todas as
reclamações;
i) Fornecer à Prefeitura relatório técnico mensal das atividades desenvolvidas no período, sob pena de não atesto
da fatura; Os relatórios deverão ser elaborados em meio digital, com relação dos serviços diários e disponibilizálos mensalmente e anualmente, conforme orientação da contratante;
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j) Fornecer todos os equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços solicitados, assumindo toda a
responsabilidade pelo transporte, carga e descarga e sua respectiva perda, necessário a perfeita execução dos
serviços;
k) Substituir qualquer empregado, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, cuja atuação, permanência e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes e/ou insatisfatórios;
l) Responsabilizar-se pelos danos causados ao Patrimônio do Município, por dolo, negligencia ou imprudência de
seus empregados;
m) Manter todos os funcionários uniformizados, em conformidade com as normas de segurança;
n) Cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com equipamentos de proteção.
o) Caberá a contratada a realização de limpeza em pontos de Iluminação Pública, ou de redes de Iluminação
Pública, com a remoção e limpeza do refrator, do refletor, do bulbo das lâmpadas e das luminárias, em
conformidade com o melhor padrão técnico aplicável, ficando desde já condicionado a limpeza necessária quando
em qualquer intervenção de manutenção preventiva e corretiva.
p) Caberá a contratada, a substituição e entrega à Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Jesus - BA, de todo e
qualquer equipamento destinado a Iluminação Pública ou a rede de Iluminação Pública, avariado, ou que não
puder ser objeto de conserto ou retificação no local de instalação, tais como: casquilhos de lâmpadas, relés, bases
para relés, braços, luminárias, conectores, condutores, reatores, disjuntores, fusíveis, e outros materiais ou
equipamentos substituídos, acompanhados de listagem quantitativa;
q) A contratada deverá verificar, antes de qualquer instalação de lâmpadas novas, a funcionalidade do reator, do
ignitor e da polaridade, através da aplicação do equipamento portátil destinado a estes testes;
r) A contratada deverá registrar em sistema digital, para todo e qualquer serviços realizado, em manutenções
preventivas ou corretivas, os tipos e quantitativos de materiais e equipamentos aplicados;
s) Fazer a destinação correta das lâmpadas e componentes retirados da Iluminação Pública, por terem atingido o
final da sua vida útil ou por outro motivo qualquer. As lâmpadas, em hipótese alguma, deverão ser quebradas,
devendo ser enviadas às empresas de reciclagem, credenciadas por Órgão Ambiental competente. Também com
relação a elas, a exemplo dos materiais contendo ascarel, deverá ser emitido para a Contratante um Certificado
de Destinação Final;
t) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
u) Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT,
bem como às instruções, às especificações e aos detalhes fornecidos ou ditados pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.
10. À CONTRATADA caberá, ainda:
I.
Assumir a responsabilidade por 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.
Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em
dependência da Prefeitura;
III.
Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução dos
serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e
IV.
Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato.
10.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere à
Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para
com o CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
11. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
I.
É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Jesus durante a vigência do contrato;
II.
É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; e
III.
É vedada a subcontratação total do objeto deste Contrato;
a) - somente serviços constantes da planilha orçamentária poderão ser subcontratados, sendo vedada a
subcontratação de mão-de-obra isolada – não relacionada a um serviço específico da planilha
orçamentária e dispensada após a conclusão do mesmo;
b) - a listagem das empresas subcontratadas deverá ser formalmente apresentada à FISCALIZAÇÃO,
devendo essas empresas comprovar a qualificação técnica necessária aos serviços subcontratados;
c) - após o serviço para o qual houve a subcontratação ser encerrado, deverá ocorrer a dispensa da
empresa.
11.1. A CONTRATADA deverá apresentar cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovação
de regularidade no cumprimento de obrigações trabalhistas, em até 15 (quinze) dias corridos contados da solicitação
pelo CONTRATANTE:
ITEM
DOCUMENTO
1 Cópias do livro de registro;
2 Cópias das carteiras de trabalho;
3 Declaração de Inexistência de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente;
4 Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED;
5 Comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou contracheques com devida
comprovação de recebimento pelos empregados;
6 Guia de recolhimento do INSS;
7 Guia de recolhimento do FGTS;
8 GFIP (com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
12. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/BA, no prazo de 10 (dez) dias úteis contado da assinatura do
contrato, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART relativa aos serviços do presente objeto, de acordo com a
legislação vigente.
12.1. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a CONTRATADA e
deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório.
12.2. É admitida a substituição do responsável técnico a que alude o item supra por profissional de experiência
equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
13.
O acompanhamento e a fiscalização consistem na verificação da conformidade na execução dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um
ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993,
e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. O fiscal designado para este contrato será o servidor Alexandre Coutinho de
Jesus, Chefe de Divisão de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, Matrícula: 602705, lotado na Secretaria de Serviços
Públicos do município.
a. A fiscalização será exercida por representante do CONTRATANTE, neste ato denominado
FISCAL/GESTOR, devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso
da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA.
b. A fiscalização de que trata este TR não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, até
mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas,
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
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corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com
suas alterações).
c. A prefeitura exercerá a fiscalização dos serviços através de Equipe de Fiscalização ou Técnico
especialmente designado para este fim, sem reduzir nem excluir a responsabilidade da Contratada.
d. Todas as atividades de natureza OPERACIONAL, inerentes ao contrato, serão de alçada do Secretário de
Infraestrutura, do município de Santo Antônio de Jesus ou de técnico designado por este.
Compreendem essas atividades as orientações exclusivamente de cunho gerencial, tais como definições
de metas, fixação de prioridades e demais deliberações de interesse da Administração envolvendo a
atuação da CONTRATADA.
e. As atividades de caráter eminentemente TÉCNICO, inerentes ao contrato, serão da alçada da
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA que podendo ser auxiliada por equipe de APOIO À FISCALIZAÇÃO contratada
mediante processo licitatório, caso assim, seja necessário.
f. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,
duvidoso ou omisso, não previsto no contrato, no Edital, nas Especificações, nos Projetos, quando
houver, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione
direta ou indiretamente com os serviços em questão e seus complementos.
g. Independentemente da Equipe de Fiscalização ou técnico designado para Fiscalização dos serviços,
poderão ser contratados pelo Município técnicos ou firmas especializadas para apoio da mesma,
embora a ela subordinados.
h. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, sendo que
sua ocorrência, não deverá implicar corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte destes.
i. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas da ABNT, e
outros porventura aplicáveis;
j. Rejeitar todo e qualquer material da má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua
retirada do local dos serviços;
k. Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não correspondam tecnicamente
ou disciplinarmente às necessidades dos serviços;
l. Decidir quanto à aceitação de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força
maior;
m. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;
n. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;
o. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
p. Promover com presença da Contratada, as medições dos serviços executados;
q. Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a ser
feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma;
r. Relatar oportunamente, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no
desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;
s. Dar ao CONTRATANTE imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a
Contratada, ou mesmo à rescisão de Contrato.
t. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a execução
dos serviços, somente será admitida, a critério do CONTRATANTE, mediante a comprovação de
experiência equivalente ou superior do substituto proposto.
u. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a Contratada,
sua equipe e a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento da
ata/contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
14. A atestação das faturas referente às etapas dos serviços objeto deste Contrato caberá à comissão instituída pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal ou a servidor designado para esse fim.
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14.1. A medição dos serviços será realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da Administração com
base no cronograma aprovado, considerando a fabricação e os serviços efetivamente executados e aprovados pela
FISCALIZAÇÃO, tomando por base as especificações e os desenhos de projeto.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DESPESA
15. A despesa com a execução dos serviços correrá pela dotação orçamentária:
UNIDADE(S): XXXX –Xxxxxx
PROJETO/ATIVIDADE: XXXX – Xxxxx
ELEMENTO: XXXX – Xxxxx
FONTE RECURSO: XXXX – Xxxxx
15.1. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para
atendimento da finalidade, a ser consignada na Lei Orçamentária Anual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTE
16. O valor do contrato será fixo e irreajustável
16.1. Porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um
ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do INCC (Índice Nacional de Custos
da Construção) ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo
atraso não decorra de culpa da contratada.
16.1.1. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua
solicitação por escrito, na Secretaria Municipal de Administração, contendo os demonstrativos e seus
comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura Municipal.
16.1.2. 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 SÉTIMA – DO PAGAMENTO
17. Obedecido a Proposta de Preços apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE a medição dos trabalhos
executados. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para
liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da aprovação pela FISCALIZAÇÃO da medição apresentada pela CONTRATADA.
a) Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO;
b) As medições serão efetuadas pela FISCALIZAÇÃO mensalmente, ou em menor período a critério da
Administração, considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente executados e por ela aprovados,
tomando por base as especificações, os desenhos do projeto;
c) Após a realização das medições, serão emitidos “Boletins de Medição dos Serviços”, em duas vias, que deverão
ser assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias.
17.1. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e os materiais
empregados.
17.2. Para que seja efetuado o pagamento, além das exigências cabíveis, exige-se que a Contratada atenda ao TAC nº
01/2014 que exige comprovação de:
a) Registro na CTPS de todos os trabalhadores;
b) Fornecimento de água potável;
c) Fornecimento de EPI’s adequados ao risco;
d) Fornecimento de Vale alimentação e café da manhã.
17.3. 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.
17.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
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pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
17.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado
este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em ao executado.
17.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
17.6.1.
Não produziu os resultados acordados;
17.6.2.
Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; ou
17.6.3.
Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
17.7. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente
indicados pela Contratada.
17.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.
17.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de
habilitação exigidas no edital.
17.10.
Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
17.11.
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.
17.12.
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.
17.13.
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.
17.14.
Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução
com a contratada inadimplente.
17.15.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
17.15.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.
17.15.2. Sendo a obra contratada objeto de Contrato de Repasse ou Convênio firmado com a União (Governo
Federal), através da Caixa Econômica Federal, o pagamento e as condições de pagamento obedecerão a Portaria
Interministerial nº 451, de 17/12/2017 e a Portaria Interministerial nº 424, de 30/12/2017 e suas alterações
posteriores.
17.16. 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 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:
I = (TX)
I I = 0,00016438
I = (6/100)
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
365
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CLÁUSUAL DÉCIMA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
18. A vigência deste Contrato será de 05 (cinco) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo, a
critério do CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo 57, inciso § 1º, da Lei n.º
8.666/93.
18.1 Esta obra não está passível de Reprogramação, ou seja, nenhum serviço definido em planilha será alterado, bem
como os prazos descritos neste documento.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO AMPARO LEGAL
19. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº __/2022, conforme previsto nos
artigos 10, inciso II, alínea “a”, 22, inciso II, 23, inciso I, alínea b, e 45, § 1º, inciso I, todos da Lei n.º 8.666/93.
19.1. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no Processo
Administrativo n° 1163/2021, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°, inciso I, da Lei n.° 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
20. A execução deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de
direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma
legal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS
21. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial dos serviços, objeto deste Contrato, poderá ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º,
da Lei n.º 8.666/93.
21.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários; e
21.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
22. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse
da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, e unilateralmente pelo CONTRATANTE:
a)
Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b)
Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de
seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações.
22.1. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos
trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão,
desde que regularmente comprovados.
22.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações,
compensações ou penalizações 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 VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES
23. A inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo,
verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão,
torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a
ampla defesa, conforme listado a seguir:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município;
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
23.1. Advertência:
a) A Advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades
assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade
patrimonial ou humana;
b) A Advertência poderá ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos serviços da Prefeitura, a critério do Gestor do Contrato, desde que não caiba a aplicação
de sanção mais grave;
c) Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo, poderá, a critério da
FISCALIZAÇÃO, ser aplicada apenas a advertência;
d) No primeiro mês em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da FISCALIZAÇÃO, a sanção de
advertência;
e) A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso dos serviços de
até 5%. (cinco por cento), conforme metodologia para o cálculo do atraso prevista no item 24.4 e subitens desta
cláusula.
23.2. Multas:
a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual.
Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.
1 - Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:
I.
A CONTRATADA executar, até o final do sétimo mês do prazo de execução do objeto, menos de 50%
(cinquenta por cento) do previsto e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
II.
A CONTRATADA executar, até o final do décimo mês do prazo de execução do objeto, menos de 70%
(setenta por cento) do previsto e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
III.
A CONTRATADA executar, até o final do prazo de execução de conclusão dos serviços, menos de 80%
(oitenta por cento) do total do Contrato;
IV.
houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo fixado para a
conclusão dos serviços.
2 - Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por
mais de 25 (vinte e cinco) dias após a assinatura do contrato.
23.3. Além das multas previstas no item 24.2 e subitens poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos
descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1
2
3
4
5
6

R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 700,00
R$ 900,00
R$ 5.000,00
R$ 10.000,00

Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM
DESCRIÇÃO
1 Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado; por empregado e por
ocorrência.
2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por dia.
3 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar
de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.

GRAU
01
01
03
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4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.
02
5 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando
03
necessários, por empregado, por ocorrência.
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
03
contratuais; por dia e por tarefa designada.
7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
03
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência.
03
9 Utilizar as dependências da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus para fins
04
diversos do objeto do Contrato; por ocorrência.
10 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por
04
ocorrência.
11 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou
06
consequências letais; por ocorrência.
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência
06
Para os itens a seguir, deixar de:
ITEM
DESCRIÇÃO
GRAU
13 Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo de até 15 (quinze)
01
dias após a assinatura do contrato, por dia de atraso;
14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas
01
atribuições; por empregado e por dia.
15 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.
01
16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por
01
ocorrência.
17 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por
01
ocorrência.
18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se
02
negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência;
19 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
02
20 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os
02
limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por dia.
21 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou
03
determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
22 Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro responsável técnico pela
04
obra e o engenheiro de segurança do trabalho (caso seja necessário conforme exigido pela
NR 04), nas quantidades previstas neste termo de referência; por dia.
23 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela
04
de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
24 Efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com
05
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas
avençadas, por dia e por ocorrência;
23.4. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos serviços previstos
no cronograma de execução físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização serão aplicadas multas
conforme Tabela 3. A apuração dos atrasos será feita mensalmente.
23.4.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores previstos para o
pagamento do mês em que ocorrer o atrasos;
23.4.2. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA a sanções variáveis e progressivas,
a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 abaixo:
Tabela 3
MULTA
GRAU
TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no mês)
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1

0,10%

2

0,30%

3

0,50%

4

0,70%

5

0,90%

BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
BRANDO E CONSTANTE
MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE
GRAVE E CONSTANTE

6
1,10%
23.4.3 Quanto à gravidade, o atraso será classificado como:
a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no mês;
b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no mês;
c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no mês.
23.4.4. Quanto à frequência, o atraso será classificado como:
a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes;
c) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes.
23.4.5. A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se à comparação
entre o valor total acumulado previsto e o total acumulado efetivamente realizado até a medição em questão. A
multa poderá ser aplicada no decorrer dos serviços, nos períodos de medição seguintes ao da constatação do
atraso.
23.4.6. Se a CONTRATADA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso, recuperação
satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não
aplicação da multa.
23.4.7. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de novos atrasos.
23.4.8. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderão ser aplicadas multas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) por mês de atraso, pelo não cumprimento prazos estipulados pela Prefeitura Municipal.
23.4.9. Por atraso na conclusão dos serviços poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do Contrato,
por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Após esse limite será aplicado a sanção de inexecução parcial
conforme definido no item especifico.
23.4.10. O somatório de todas as multas previstas nos itens acima citados, não poderá ultrapassar o percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.
23.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com o Município:
23.5.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município, de que trata o inciso III, art. 87,
da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de
inexecução parcial do objeto.
23.6. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:
23.6.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no
inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos, quando:
a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Município, em virtude de
atos ilícitos praticados;
d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus
empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento prévio do
Município;
e) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório,
que venha ao conhecimento do Município após a assinatura do Contrato;
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f) apresentação, ao Município, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo
de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a manutenção das condições
apresentadas na habilitação;
g) inexecução total do objeto.
23.6.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com o Município de Santo Antônio
de Jesus e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à
contratada juntamente com a de multa.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA RESCISÃO
24. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º
8.666/93.
24.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
24.2. A rescisão do Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
salvo no caso do inciso XVII;
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; e
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
24.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
25. Depois de concluída, a obra será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.
25.1. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar recebimento provisório dos serviços caso haja inconformidades significativas com
relação às especificações. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório estas serão
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.
25.2. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou
vistoria, que será de até 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.
25.3. A obra somente será considerada concluída e em condições de serem recebida, depois de cumpridas todas as
obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
26. Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº __/2022, cuja realização decorre da
autorização do Prefeito Municipal, constante do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5834/2022
26.1. Serão partes integrantes deste Contrato o edital da CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº __/2022 e a proposta
apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO
27. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus, 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 de Concessão em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
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Santo Antônio de Jesus (BA), ____ de __________de 2022.

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
GENIVAL DEOLINO SOUZA
Prefeito

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA
NOME DO SÓCIO ADMINISTRADOR OU PROCURADOR
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1. _________________________________________________________ CPF:_____________________

2. _________________________________________________________ CPF:_____________________
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ANEXO V. MODELOS
DECLARAÇÕES:
ANEXO V.A
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

REFERENTE À CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022

(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:
( ) 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
( ) 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 123/2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

(cidade) (estado), ___ de _________ de 2022.

______________________________
Assinatura do Responsável/ Representante Legal da Licitante/Carimbo.

OBSERVAÇÃO: Devera ser preenchida em papel timbrado da licitante.
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ANEXO V.B
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO, ATENDIMENTO E CONCORDÂNCIA ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ÀS
CONDIÇÕES EDITALÍCIAS.

REFERENTE À CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), em cumprimento do art. 49 da Lei Federal nº
8.666/93 e em face do quanto disposto no art. 96 e no art. 87, inciso IV do mesmo diploma, declaramos o Pleno
Conhecimento, Atendimento e Concordância às Exigências de Habilitação e às Condições Editalícias.
Declaro ainda que tenho plena ciência e disposição a atender a Instrução Normativa Conjunta Nº
002/2021/CGM/PGM, publicada no Diário Oficial do Município, edição nº 7483 em 22 de fevereiro de 2022.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

(cidade) (estado), ___ de _________ de 2022.

______________________________
Assinatura do Responsável/ Representante Legal da Licitante/Carimbo.

OBSERVAÇÃO: Devera ser preenchida em papel timbrado da licitante.

Página 78 de 88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Avenida Roberto Santos, nº 96, Bairro, Centro, Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228
CEP: 44.440-900, Santo Antônio de Jesus, Bahia. e-mail: licitacao@saj.ba.gov.br.

ANEXO V.C
DECLARAÇÃO IDONEIDADE

REFERENTE À CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município
de

Santo

Antonio

de

Jesus,

na

Modalidade

CONCORRÊNCIA

PUBLICA

Nº

003/2022

que

objetiva

a

_____________________________________, com data da reunião inicial marcada para o dia ____ de __________ de 2021,
às ___:___ horas na sala da Comissão Permanente de Licitação, CPL, que não fomos declarados inidôneos para licitar com o
Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

(cidade) (estado), ___ de _________ de 2022.

______________________________
Assinatura do Responsável/ Representante Legal da Licitante/Carimbo.

OBSERVAÇÃO: Devera ser preenchida em papel timbrado da licitante.
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ANEXO V.D
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO O ART 9°, INCISO III, DA LEI 8.666/1993.
INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICPAL NO QUADRO FUNCIONAL

REFERENTE À CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município
de Santo Antonio de Jesus na Modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022, cujo objeto é ___________, que não
possuímos servidor público municipal em nosso quadro técnico, conforme determina o art. 9°, inciso III, da Lei 8.666/1993.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

(cidade) (estado), ___ de _________ de 2022.

____________________________________
Assinatura do Responsável/ Representante Legal da Licitante/Carimbo.

OBSERVAÇÃO: Devera ser preenchida em papel timbrado da licitante.
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ANEXO V.E.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES
INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998 (LEI N.º 9.854/1999);

REFERENTE À CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022

A empresa.......................................................................... infra-signatária declara, sob as penas da rescisão do
futuro contrato, para os devidos fins requeridos no inciso III, do art. 7 da Constituição Federal de 1998, consoante o que se
estabeleceu no art. 1, da Lei n 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seus quadros de empregados menores
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

(cidade) (estado), ___ de _________ de 2022.

______________________________
Assinatura do Responsável/ Representante Legal da Licitante/Carimbo.

OBSERVAÇÃO¹: Deverá ser preenchida em papel timbrado da licitante.
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ANEXO V.F.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

REFERENTE À CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022

Em cumprimento às determinações das Leis Federais nº 8.666/93 e alterações posteriores, DECLARAMOS, para
fins de participação na licitação retro mencionada que:
a.) nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
b.) não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;
c.) não existe fato impeditivo à nossa habilitação;
d.) não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo ou em comissão;
e.) atesta o estrito cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal/88, estando ciente que
qualquer eventual infringência a esta regra, devidamente comprovada, acarretará imediata inabilitação, desclassificação e
até a rescisão de eventual contrato a ser firmado.

Por ser a expressão da verdade, eu, firmo o presente.

(cidade) (estado), ___ de _________ de 2022.

______________________________
Assinatura do Responsável/ Representante Legal da Licitante/Carimbo.

OBSERVAÇÃO: Deverá ser preenchida em papel timbrado da licitante.
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ANEXO V.G.
MODELO DE DECLARAÇÃO INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO;

REFERENTE À CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022
DECLARAMOS

em

atendimento

as

exigências

editalícias

de

qualificação

técnica

que

o

profissional........................................, CREA nº ................., detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s)
na Licitação em epigrafe, será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a execução do objeto da licitação,
caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Por ser a expressão da verdade, eu, firmo o presente.

(cidade) (estado), ___ de _________ de 2022.

___________________________________
*Assinatura do responsável Técnico da Empresa indicado como responsável técnico desta licitação/ Carimbo

______________________________________
*Assinatura do Responsável/ Representante Legal da Licitante/Carimbo.

OBSERVAÇÃO¹: Devera ser preenchida em papel timbrado da licitante.
OBSERVAÇÃO²: (*) É indispensável a presença de ambas assinaturas.
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ANEXO V.H.
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE O LOCAL DA OBRA

REFERENTE À CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022

DECLARAMOS

em

atendimento

as

exigências

editalícias

de

qualificação

técnica

que

o

Sr._________________________________, portador da cédula de identidade n.º _________________ – SSP-__, Registro
no CREA sob o nº ___________, Responsável Técnico da Empresa _____________, exercendo a função de __________,
obteve, todas as informações necessárias ao pleno e perfeito conhecimento do objeto do certame e, consequentemente,
para a elaboração de sua proposta.

Por ser a expressão da verdade, eu, firmo o presente.
(cidade) (estado), ___ de _________ de 2022.

___________________________________
*Assinatura do responsável Técnico da Empresa indicado como responsável técnico desta licitação/ Carimbo.

______________________________________
* Assinatura do Responsável/ Representante Legal da Licitante/Carimbo.

OBSERVAÇÃO¹: Devera ser preenchida em papel timbrado da licitante.
OBSERVAÇÃO²: (*) É indispensável a presença de ambas assinaturas.
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ANEXO VI. MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA PREÇOS REFERENTES À CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de varrição, limpeza de logradouros, canais, “boca de lobo”,
banheiros públicos e manutenção do Cemitério no Município de Santo Antônio de Jesus, em conformidade com as normas
ambientais em vigor e demais especificações contidas neste Edital de Concorrência Pública e seus Anexos, abrangendo os
seguintes serviços:
a) Varrição manual de vias e logradouros públicos com monitoramento por meio de aparelho GPS
b) Serviços especiais
c) Jardinagem
d) Limpeza de canais e bocas de lobo
e) Serviços mecanizados
f) Fornecimento de banheiros químicos
g) Limpeza e manutenção de banheiros públicos
h) Limpeza e manutenção de cemitério municipal
i) Limpeza da Zona rural
QUANT.
QUANT.
VALOR
DESCRIÇÃO
UND.
MENSAL
ANUAL
MENSAL
ANUAL
UNITÁRIO
1

Varrição Manual
Varrição de vias e
logradouros públicos com
1.1
monitoramento por meio de
aparelho GPS
Varrição de praças e outras
1.2
áreas publicas
Serviços Especiais
Equipe Padrão para serviços
congêneres (capina,
2.1
roçagem, limpeza de
sarjetas)
Pintura de meio fio com
2.2
fornecimento de material

km

m²

2.600,00

31.200,00

20.000,00

240.000,00

2,00

24,00

30.000,00

360.000,00

2

2.3 Limpeza de feira Livre
Jardinagem
Poda de arvores e
3.1 manutenção de praças,
canteiros e jardins
Limpeza de Canais e Bocas
4
de Lobo
Manutenção dos canais de
4.1 escoamenteo de águas
pluviais

Equipes

ml
m²

260.000,00 3.120.000,00

3

4.2 Limpeza de bocas de lobo
5

m
unidade

1,00

12,00

1.000,00

12.000,00

800,00

9.600,00

1,00

12,00

1.664,00

19.968,00

Serviços Mecanizados

Roçagem com utilização de
roçadeira costal
Varrição de rua e avenidas
5.2 centrais com varredeira
mecanizada
Fornecimento de Banheiro
6
Químico
5.1

Equipes

Equipe
Mês
km
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Fornecimento instalação e
sucção dos efluentes
Limpeza e Manutenção de
7
Banheiros Públicos
Limpeza e Manutenção de
7.1
Banheiros Públicos
Limpeza e manutenção de
8
cemitério municipal
Limpeza e manutenção do
8.1
cemitério municipal
9 Zona Rural
Limpeza de Povoados e
9.1
Distritos

diárias/
mês

6.1

Hxhora

Hxhora

Hxhora

25,00

300,00

1.100,00

13.200,00

770,00

9.240,00

1.300,00

15.600,00

TOTAL GERAL MENSAL
TOTAL GERAL MENSAL POR EXTENSO:
TOTAL GERAL ANUAL
TOTAL GERAL ANUAL POR EXTENSO:
Declaro para os devidos fins que estão incluídos no preço total acima descrito todos os custos operacionais da atividade, os
impostos, taxas e tributos eventualmente devidos conforme legislação pertinente e os benefícios decorrentes de trabalhos
executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, com salários e benefícios conforme
acordo coletivo de trabalho da categoria sindical, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a
única contraprestação pela execução dos serviços objeto desta licitação.
Declaro ainda que tenho plena ciência e disposição a atender a Instrução Normativa Conjunta Nº 002/2021/CGM/PGM,
publicada no Diário Oficial do Município, edição nº 7483 em 22 de fevereiro de 2022.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias)
FORMA DE PAGAMENTO: conforme Edital.

Por ser a expressão da verdade, eu, firmo o presente.

(cidade) (estado), ___ de _________ de 2022.

______________________________
Assinatura do Responsável/ Representante Legal da Licitante/Carimbo.

OBSERVAÇÃO¹: As Propostas de Preços deverão ser preenchidas em papel timbrado da licitante.
OBSERVAÇÃO²: Na proposta de preço deverá ser aplicada a formula de arredondar.(núm; dois dígitos) nas colunas dos
preços unitários totais e globais e sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma.
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ANEXO VII. MODELO DE DADOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
REFERENTE À CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/XXXX
OBJETO: Xxxxxxxx
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:
TELEFONE:

EMAIL:

BANCO (NOME/Nº):

AGÊNCIA Nº:

CONTA CORRENTE Nº:

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME:
RG:

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

CPF:

Por ser a expressão da verdade, eu, firmo o presente.

(cidade) (estado), ___ de _________ de 2022.
______________________________
Assinatura do Responsável/ Representante Legal da Licitante/Carimbo.

OBSERVAÇÃO: Devera ser preenchida em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

REFERENTE À CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/XXXX
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de varrição, limpeza de logradouros, canais, “boca de lobo”,
banheiros públicos e manutenção do Cemitério no Município de Santo Antônio de Jesus, em conformidade com as normas
ambientais em vigor e demais especificações contidas neste Edital de Concorrência Pública e seus Anexos, abrangendo os
seguintes serviços:
a) Varrição manual de vias e logradouros públicos com monitoramento por meio de aparelho GPS
b) Serviços especiais
c) Jardinagem
d) Limpeza de canais e bocas de lobo
e) Serviços mecanizados
f) Fornecimento de banheiros químicos
g) Limpeza e manutenção de banheiros públicos
h) Limpeza e manutenção de cemitério municipal
i) Limpeza da Zona rural
(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.

2.
3.
4.

5.

6.

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;
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;
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;
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;
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
que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e
informações para firmá-la.
Por ser a expressão da verdade, eu, firmo o presente.

(cidade) (estado), ___ de _________ de 2022.
______________________________
Assinatura do Responsável/ Representante Legal da Licitante/Carimbo.
OBSERVAÇÃO: Devera ser preenchida em papel timbrado da licitante.
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