MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Estado da Bahia
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

O município de Itagimirim, estado da Bahia, com sede na Rua São João, nº. 01, Centro,
Itagimirim-BA, CEP 45.850-000, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.398.966/0001-94, por sua
Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na
forma de execução direta, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, e demais condições
estabelecidas neste Edital, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO.
I – DATA E HORÁRIO PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
25 de Maio de 2022 – 09:00 horas

II – LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES
Auditorio da Comissão de Licitações do Município de Itagimirim/BA, situada no Prédio sede da
Prefeitura, localizado na Rua São João nº. 01, Centro, Itagimirim-BA, CEP: 45.850-000

III – PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA prestará o serviço objeto deste processo pelo prazo de 12 (doze) meses,
iniciados após a assinatura do contrato, prorrogáveis nos termos da Lei 8.666/93.

IV - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO:
Unidade Orçamentária: 0601 (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos)
Ação: 2065/2069 – Manutenção da Limpeza Pública
Elemento: 33.90.39.00 (Outros Serviços de Pessoa Jurídica)
Fonte de Recurso: 0100 (Recursos Próprios)
Valor estimado total: R$ 1.786.000,00 (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil reais).

V – LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
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Os serviços serão executados nos locais indicados no Anexo II deste Edital;
1. REGÊNCIA LEGAL
1.1 A presente licitação será regida pela seguinte norma:
Lei Federal nº 8.666/93 na sua atual redação;
1.2 TIPO
1.2.1 Menor Preço Global;
2. OBJETO
Prestação de serviços de limpeza urbana no município de Itagimirim/BA.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 Só poderão participar da licitação pessoas jurídicas cadastradas na Secretaria da
Administração do Município de Itagimirim, apresentando o CRC (Certificado de Registro
Cadastral), emitido pelo setor de Compras, através do e-mail: licitacoes@itagimirim.ba.gov.br, ou
no setor de licitações da Prefeitura Municipal;
3.2 As empresas que não possuam o CRC expedido pelo Município de Itagimirim, referente ao
objeto da licitação, poderão participar do procedimento licitatório, desde que apresentem até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, todos os documentos referentes ao
cadastramento, conforme determina o art. 22 § 2º da lei nº 8.666/93.
3.3 As empresas também poderão apresentar CRC do Governo do Estado da Bahia.
3.4 Que seja prestada garantia de manutenção da proposta, correspondente a 1% do valor
estimado da licitação: R$ 17.860,00 (dezessete mil, oitocentos e sessenta reais). O documento
comprobatório deste item deverá ser incluso no Envelope A (Habilitação).
3.5 São modalidades da garantia mencionada no subitem anterior:
a) Caução em dinheiro, em títulos da dívida pública da União ou fidejussória
b) Seguro-garantia
c) Fiança bancária
3.6 A garantia de manutenção de proposta, quando não recolhida em moeda corrente nacional,
mas em qualquer outra das modalidades previstas anteriormente, terá o prazo de validade de até
90 (noventa) dias, contado da data de entrega dos Documentos de Habilitação e Propostas de
Preços.
3.7 A garantia de manutenção de proposta será liberada até 05 (cinco) dias úteis após esgotada
as fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Propostas de Preços),
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para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou após a adjudicação, exceto para a
vencedora da licitação, que será liberada no mesmo prazo, após a data de assinatura de Contrato
3.8 Não será permitida a participação de pessoa física nesta licitação, exceto na condição de
ouvinte.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 Para participar desta licitação, o representante legal deverá apresentar-se a Presidente da
Comissão de Licitação munido do Instrumento Particular de Procuração com firma reconhecida
em cartório, e do Contrato Social ou equivalente da empresa, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade ou de outro documento equivalente, inclusive do outorgante;
4.2 Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto a Presidente da Comissão
de Licitação por um representante devidamente munido de documento hábil, que o credencie a
participar da sessão pública;
4.3 Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente estes
serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os
efeitos, pelo representado;
4.4 Caso a Procuração não seja pública será necessário o reconhecimento da firma do
subscritor, que deverá ter poderes de outorga;
4.5 Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto
ou Contrato Social devidamente autenticado;
4.6 Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas;
4.7 Para fins de credenciamento o licitante deverá adotar o modelo na forma prevista no Anexo I
(Modelo de Carta de Credenciamento), acompanhado da devida identificação através de sua
Carteira de Identidade ou outro documento, com foto, equivalente;
4.8 Não será permitida a competição entre sociedades empresariais que possuam os mesmos
sócios, sob pena de inabilitação;
4.9 Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação de
retardatários, salvo na condição de ouvintes;
4.10 As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), para fins de utilização do
tratamento diferenciado e benefícios previstos na Lei Complementar n.º 123/06 e suas
atualizações, juntamente com o Credenciamento, será exigida a comprovação de enquadramento,
mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
a) Declaração emitida pela Secretaria da Receita Federal;
b) Declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já
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exigível;
c) Declaração do próprio licitante, atestando, sob as penalidades da lei, o seu
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;
d) Certidão Simplificada da JUCEB.
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1 As propostas deverão ser apresentadas em dois envelopes distintos, contendo o envelope “A”
Documentos para Habilitação e o envelope “B” Proposta de Preços
5.2 Os envelopes “A” – HABILITAÇÃO e “B” – PROPOSTA DE PREÇOS deverão conter na
parte externa as informações que se seguem:
Envelope “A” - HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM/BA
ENVELOPE “A” – HABILITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº XXX/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº XX-2022.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA / ENDEREÇO:
Envelope “B” – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM/BA
ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº XXX/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº XX-2022.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA / ENDEREÇO:
5.3 Os envelopes deverão ser entregues devidamente fechados e lacrados, na data e horário
consignados no preâmbulo do presente Edital;
5.4 DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES:
5.4.1 O Envelope “A” – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO deverá conter a
documentação de que trata oitem 6 deste Edital;
5.4.2 O Envelope “B” – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter a Proposta da licitante, de
acordo com o disposto no item 7 deste Edital;
5.4.3 A colocação de elemento(s) do envelope da “Proposta de Preços” no envelope os
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“Habilitação”, e vice-versa, acarretará a inabilitação do licitante;
5.4.4 Esta licitação será processada e julgada pela Comissão Permanente de Licitação do
município de Itagimirim, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através dos Decretos
nº 019/2022 e 020/2022 de 1 0 de fevereiro de 2022.

6. DA HABILITAÇÃO
6.1 Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular no Cadastro Municipal de
Fornecedores, em relação aos níveis habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e
qualificação econômico-financeira, e entidades não credenciadas no referido sistema, mas que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas.
6.2 As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Certificado de Registro
Cadastral perante o Cadastro Municipal de Fornecedores deverão encaminhar para a Comissão
de Licitação a documentação de Habilitação Cadastral até o terceiro dia anterior à data prevista
para a abertura das propostas, que ficará sob custódia da Comissão e comporá a documentação
de habilitação junto com os demais documentos exigidos neste edital, nos termos do art. 22, §2º
da Lei 8.666, de 1993.
6.3 A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral não isenta a entrega do envelope
pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião oportuna fixada neste edital.
6.6 A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação
no Envelope A, salvo quando as informações pertinentes estiverem contempladas de forma
regular no Cadastro Municipal de Fornecedores:

6.6.1 Habilitação jurídica:
6.6.1.1 no caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;
6.6.1.2 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;
6.6.1.2.1 nos casos em que a última alteração do Contrato Social estiver consolidada (ou seja,
reunindo todas as alterações anteriores), não será necessário apresentar o documento de
constituição. Mas, se a última alteração não estiver consolidada, será obrigatória a apresentação
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do Ato Constitutivo e todas as alterações posteriores.
6.6.1.3 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;
6.6.1.4 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;
6.6.1.5 inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; decreto de autorização, em
se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

6.6.2 Regularidade fiscal e trabalhista:
6.6.2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
6.6.2.2 prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais
tributos federais e à Dívida Ativa da União e Débitos Previdenciários, por elas administrados,
conforme Portaria RFB/PGFN de 02/10/2014;
6.6.2.3 prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;
6.6.2.4 prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;
6.6.2.5 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
6.6.2.6 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;
6.6.2.7 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;
6.6.2.8 caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
6.6.2.9 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
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restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.6.2.10 A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e
facultará à Comissão Permanente de Licitação convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificação.

6.6.3 Qualificação Técnica
6.6.3.1 Registro ou inscrição da Licitante e do Responsável Técnico no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA da região da sede da Licitante. Assim comprovando atividade
relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com indicação de objeto social
compatível com este certame;
6.6.3.2 No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste
órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.
6.6.3.3 É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa
Licitante, fato este que inabilitará todas as envolvidas;
6.6.3.4 Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da
proposta, pelo menos 01 (um) Engenheiro Ambiental/Sanitarista, devidamente reconhecido pela
entidade profissional competente, para atuar como responsável técnico de suas respectivas áreas
(modelo de indicação anexo deste edital), numa das formas a seguir:
a)

Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;

b)

Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio;

c)

Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de
abertura das propostas, com reconhecimento de firma das assinaturas.

6.6.3.5 Comprovação de capacidade técnica-profissional: Engenheiro Ambiental/Sanitarista:
pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) profissional(is) indicado(s) para atuar como
responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, devidamente
registrado na entidade profissional competente, acompanhado da respectiva Certidões de Acervo
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Técnico – CAT.
6.6.3.6 Para avaliação e validação dos atestados de capacidade técnica-profissional
apresentados, a Comissão de Licitação levará em conta os seguintes serviços a título de parcelas
de relevância:

U.M

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Coleta

e

transporte

de

resíduos

domiciliares

e

comerciais

com caminhões

m³

Coleta e transporte de resíduos volumosos (podas e entulhos) e material oriundo da
varrição, com caçambas basculantes na sede, distritos e povoados.

m³

compactadores, equipados com dispositivo GPS.

Serviços de varrição e lavagem manual de vias pavimentadas (praças, ruas, avenidas,
logradouros etc.).

H/h

Serviços de roçagem manual e mecanizada, poda de plantas e árvores, raspagem e
retirada de terra sarjetas de logradouros públicos.

m²

6.6.3.7 O (s) atestado (s) deverá (ão) ser apresentado (s) constando as seguintes informações da
emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de
quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da
contratação;
6.6.3.8 Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da
Licitante ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou
diretores da Concorrente;
6.6.3.9 Comprovação de que a licitante está devidamente cadastrada no CEAPD do Estado da
Bahia – INEMA, ou em órgão estadual específico, caso a empresa seja sediada em outra unidade
da federação;
6.6.3.10 Comprovação de que a licitante se encontra autorizada e em conformidade com as
obrigações e informações ambientais sobre as atividades de controle e fiscalização, por meio do
CTF/APP e CTF/AIDA;
6.6.3.11 Apresentação de Certidão Negativa de Débitos junto ao IBAMA, ou órgão estadual
específico caso a licitante seja sediada em outra unidade da federação;
6.6.3.12 Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que
dispõem de equipe técnica, instalações, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à
execução rápida e eficiente dos serviços.
6.6.3.13 Declaração, sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos profissionais
apresentados para cumprimento da exigência “6.6.3.9” deste subitem, providenciará a contratação
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de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a
legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pela
Contratante.
6.6.3.14 Comprovação de que a licitante realizou a visita técnica e tomou conhecimento de todas
as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
6.6.3.14.1 A visita técnica deverá ser realizada através de profissional qualificado, integrante
do quadro permanente da empresa licitante até o terceiro dia útil anterior a data do
recebimento das propostas.
6.6.3.14.2 A referida visita deverá ser agendada previamente junto a Secretaria de
Infraestrutura, pelo telefone: (73) 3289-2210, cujo atestado emitido pela Prefeitura deverá
constar da documentação de habilitação.
6.6.3.14.3 Todos os custos associados à visita e à inspeção serão de inteira
responsabilidade dos Concorrentes. Procedida a visita técnica o setor competente da
prefeitura fornecerá declaração ou atestado de visita técnica do local onde serão
executadas as obras/serviços.
6.6.3.14.4 O atestado da visita técnica poderá ser substituído por declaração emitida pelo
licitante em que conste, cumulativamente, que conhece as condições locais para execução
do objeto e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou
financeiras com a contratante.
6.6.4 Qualificação econômico-financeira:
6.6.4.1 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), do último
exercício social exigível, apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
6.6.4.2 A boa situação financeira será avaliada pela comprovação dos seguintes itens:
a) Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores
a 1;
Sendo:
LC = Ativo Circulante/Passivo Circulante
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Exigível a
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Longo Prazo
SG = Ativo Total/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
6.6.4.3 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da
Licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da
Licitação.
6.6.5 Constituem motivos para INABILITAÇÃO da licitante:
a) a nao apresentacao da documentacao exigida para a habilitacao:
b) a apresentacao de documentos com prazo de validade vencido;
c) a substituicao dos documentos exigidos para a habilitacao por protocolos de requerimento
de certidao;
d) o nao cumprimento dos requisitos de habilitacao;
e) a nao apresentação de alguma das seguintes declarações: Declaraçao de Inexistencia de
Fato Impeditivo; Declaraçao de Inexistencia de Empregados Menores; Declaraçao de
Atendimento as Condiçoes de Habilitaçao; Declaraçao Indicaçao do(s) Responsavel(eis)
Tecnico(s); Declaraçao de Idoneidade; Declaraçao de Atendimento o Art. 9°, inciso III, da lei
8.666/93.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1 A PROPOSTA DE PREÇOS, contida no ENVELOPE B, deverá ser apresentada pela Licitante
de forma clara e detalhada, em 01 (uma) via de papel que a identifique, contendo o nome, CNPJ,
endereço e telefone, endereço eletrônico da empresa e e-mail do responsável, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em Língua Portuguesa (permitido o uso de expressões técnicas
de uso comum em outra língua), datada, assinada pelo representante legal da empresa na última
folha e rubricada nas demais, contendo o seguinte:
7.1.2 Carta Proposta de Preços, com:
a) Razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, CEP;
b) Preço global total expresso em moeda nacional, o Real, em numeral e por extenso,
prevalecendo em caso de desistência o por extenso, sendo o preço proposto fixo e
irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, inclusas todas as despesas que forem
devidas;
c) Prazo de validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias. O prazo proposto não
poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura.
d) Prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses. O prazo proposto não poderá
ser superior ao estipulado no campo III do Preâmbulo deste Edital;

MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Estado da Bahia
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

7.1.3 Planilha de Preços, expressando os valores unitários e totais, em moeda nacional (Real) e
em conformidade com o Anexo V deste Edital.
7.2 Declaração de que nos preços unitários propostos deverão estar inclusos todos os custos com
salários (inclusive as remunerações decorrentes da prestação de serviço em horas extras por
parte dos empregados da contratada), encargos sociais, previdenciários e trabalhistas,
gratificação, fardamento, alimentação, transporte de qualquer natureza, procedimentos de
sinalização e segurança do seu pessoal, de equipamentos e de terceiros; a permanência de
técnico de segurança responsável, organização de CIPA e todos os demais requisitos legais de
segurança e medicina do trabalho administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer
outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela contratada
de suas obrigações, inclusive todos os custos com fornecimento de materiais e demais insumos
das obras e serviços a serem realizados.
7.3 Declaração informando os dados (nome, RG, CPF, endereço completo, telefone comercial,
email) do representante legal da licitante responsável pela assinatura da Proposta de Preços,
conforme ANEXO IX deste Edital. No caso de representação por procurador, deverá ser anexada
a Procuração com firma reconhecida em cartório, acompanhada da cópia autenticada do
documento de identidade com foto do outorgante e do outorgado, dando poderes para o outorgado
assinar Proposta de Preços e Contratos;
7.4.3 Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de 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;
7.5 A falta de data, rubrica, assinatura, na Proposta de Preços, somente será sanada pelo
representante presente na sessão de abertura do Envelope “A” – Proposta de Preços, desde que
apresente documentos com poderes para tanto;
7.6 Os licitantes deverão apresentar a Composição dos Preços Unitários de todos os serviços
constantes na planilha de preços, detalhando materiais, equipamentos e mão de obra com seus
respectivos itens, e contendo os encargos utilizados, sob pena de desclassificação da Proposta
de Preços;
7.7 Deverá ser apresentado o detalhamento da composição dos escargos sociais, mensalistas
e horistas, sob pena de desclassificação no caso de não apresentação;

8. DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
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8.1 O licitante deverá apresentar no ENVELOPE B a Declaração de Elaboração Independente de
Proposta, de que trata a Instrução Normativa n.º 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
conforme modelo anexo deste edital, sob pena de desclassificação da proposta.
8.2 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que pretenderem se beneficiar
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123, de 2006,
e no Decreto n.º 6.204, de 2007, deverão apresentar a respectiva declaração, conforme modelo
anexo deste edital, juntamente com os demais documentos de habilitação no ENVELOPE A.
8.3 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n.º 123, de 2006, não poderá usufruir
do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a
respectiva declaração.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1 No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes A e B e procederá à
abertura da licitação.
9.2 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento
dos trabalhos.
9.3 Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será
recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à
documentação ou proposta de preços apresentadas.
9.4 A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes A Documentos de Habilitação.
9.5 O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, e consultado o Cadastro Municipal de Fornecedores, se for
o caso.
9.6 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão
poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
a) cadastro Municipal de Fornecedores;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido

pelo

Conselho

Nacional

de

Justiça

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.7 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
9.8 Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
9.9 Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de
habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais exigências previstas neste
instrumento convocatório.
9.10 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a
reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já
rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os
licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a
fase de habilitação.
9.11 Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão
desfavorável do recurso.
9.12 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos
os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público
especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.
9.13 Não ocorrendo à desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e
mantidos invioláveis até a posterior abertura.
9.14 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não cabe desclassificar o licitante
por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.
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9.15 As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio
deste Instrumento Convocatório.
9.16 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.
9.17 Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros
da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
9.18 Será considerado inabilitado o licitante que:
9.18.1 Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo
de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do
Cadastro Municipal de Fornecedores, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte.
9.18.2 Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.
9.19 Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis após solicitação da Comissão de Licitação, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período.
9.20 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com
alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.21 A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1 O critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL.
10.2 Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas serão rubricados os documentos
pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes
presentes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das
mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico específico, através de parecer que
integrará o processo.
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10.3 A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
10.4 Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.
10.5 As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.
10.6 A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte 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 6.204, de 2007.
10.7 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.
10.8 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
30 (trinta) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da
comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser
escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.
10.9 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem
anterior.
10.10. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de
pequeno porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira
colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na
data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta.
10.11 Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das
propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não
havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.
10.12 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados.
10.13 Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o
prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de
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desclassificação.
10.14 Será desclassificada a proposta que:
10.14.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.14.2 contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;
10.14.3 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;
10.14.4 não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme
modelo anexo a este edital.
10.14.5 Apresentar, na composição de seus preços:
10.14.5.1 taxa de Encargos Sociais inverossímil;
10.15.5.2 quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unidade dos serviços.
10.14.6 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;
10.14.7 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.
10.14.8 Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 48(quarenta e oito) horas para
comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo
48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.
10.14.9 Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de qualquer
uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro supere os preços de referência
discriminados nos projetos anexos a este Edital.
10.15 A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de
todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões
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em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato.
10.16 Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.17 Sempre que a proposta não for aceita, e antes da Comissão de Licitação passar à
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.18 Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado
aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.
10.19 Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do
resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao
licitante vencedor.
10.20 A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação
na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi
adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e
lavrada em ata.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento
das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993.
11.2 O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse
público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.
11.3 Os recursos deverão ser encaminhados para o Setor de Licitações localizado no prédio sede
da Prefeitura Municipal de Itagimirim, na Rua São João, nº. 01, Centro, Itagimirim-BA, CEP 45.850000.
11.4 O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão de Licitação, a
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo
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de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
11.5 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
12.1 O adjudicatário, no prazo de 02 (dois) dias após a assinatura do Termo de Contrato, deverá
depositar na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Itagimirim, a título de Garantia de Execução
das Obras, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação que
será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da
Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas às obrigações contratuais.
12.2 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo
de 2% (dois por cento).
12.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas conforme
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.
12.4 A garantia assegurará o pagamento de:
12.4.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;
12.4.2 prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execução do contrato;
12.4.3 as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;
12.4.4 obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela
Contratada.
12.5 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
12.6 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05(cinco)
dias úteis, contados da data em que for notificada.
12.7 A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas as
obrigações contratuais e emissão, pela Prefeitura Municipal de Itagimirim/BA, do Termo de
Recebimento Definitivo - TRD e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme
dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93.
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13. DO TERMO DE CONTRATO
13.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado
Termo de Contrato, prorrogável na forma dos art. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93.
13.2 O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.3 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 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
13.4 O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
13.5 Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta ao Cadastro
Municipal de Fornecedores, cujo resultado será anexado aos autos do processo.
13.6 Na hipótese de irregularidade do registro no Cadastro Municipal de Fornecedores, 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 anexos.
13.7 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 à ordem de classificação para
celebrar a contratação nas mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções
previstas em Lei.

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando a partir da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93. Ressalvado o exposto na
segunda cláusula da Minuta do Contrato, anexo deste Edital.

15. DA ACEITAÇÃO DO SERVIÇO E DA FISCALIZAÇÃO
Os critérios de aceitação do serviço e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência e no
Instrumento do Contrato, anexados a este Edital.

MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Estado da Bahia
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1 A contratada obriga-se a:
16.1.1 Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;
16.1.2 Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às
normas da ABNT, especificações e instruções da supervisão do Contratante;
16.1.5 Fornecer a todos os funcionários uniformes adequados com identificação da empresa. Os
valores referentes ao fornecimento dos uniformes deverão estar incluídos no custo composto e
ofertado pela Contratada;
16.1.8 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua
responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização do Município de Itagimirim/BA;
16.1.9 Permitir e facilitar à fiscalização do Município a inspeção dos serviços no horário normal de
trabalho, prestando todas as informações solicitadas pela mesma;
16.1.10 Informar à fiscalização do Município a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou
circunstâncias que possam atrasar ou impedir a regular prestação do serviço, sugerindo as medidas
para corrigir a situação;
16.1.11 Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade e constância dos serviços que
executar;
16.1.12 Ser responsável civil pelo serviço e ter, como responsável (is) técnico(s), o(s) detentor (es)
do(s) atestado(s) referido(s) no Item 6.6.3.5 – Qualificação Técnica.
16.1.12.1 Só será aceita a substituição do(s) responsável(is) técnico(s) por outro(s)
responsável (is) técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no Item 6.6.3.5 –
Qualificação Técnica.
16.1.13 Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem a total segurança
dos funcionários durante a execução dos serviços;
16.1.14 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e
trabalhistas, resultantes das contratações para o serviço;
16.1.19 O responsável técnico da Contratada deverá, quando solicitado pelo Contratante, emitir
globalmente documento de qualidade dos serviços executados, respondendo pela contratante,
durante o período estipulado pela legislação vigente;
16.1.21 Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de
taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias a sua execução;
16.1.24 Retirar ou substituir qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a
Fiscalização do Município, que lançará a devida justificativa no relatório de acompanhamento e
fiscalização;
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16.1.30 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
16.1.31 Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6496/77.
16.2 O Contratante obriga-se a:
16.2.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
16.2.2 Fornecer à Contratada todas as peças técnicas e informações necessárias à boa execução
das obras e serviços
17. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL
17.1 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.
17.2 O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
17.2.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.2.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
17.2.3 Indenizações e multas.

18. DO PAGAMENTO
18.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias; contados da
apresentação da fatura, devidamente atestada por servidor designado, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado;
18.2 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena
de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes;
18.10 Após aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor mensal do serviço
prestado, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medição, com detalhamento dos serviços
executados, e de memória de cálculo detalhada;
18.12 O pagamento será precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores, para comprovação
de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital;
18.13 Na hipótese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores, o contratado
deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco), sob pena de
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aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato;
18.14 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante;
18.15 Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o
PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº
1.234/12;
18.16 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o
disposto na Lei Complementar nº 116/03, e legislação municipal aplicável;
18.17 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06, 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;
18.18 A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas
e/ou indenizações devidas pelo contratado;
18.19 O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de
processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com
os recursos e meios que lhes são inerentes;
18.20 É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
18.21 O dever de pagamento das obrigações patronais deve recair exclusivamente sobre a
CONTRATADA.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1 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;
19.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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19.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
19.2.2 multa moratória de até 0,33%( zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;
19.2.3 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;
19.2.4 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
19.2.5 multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
19.2.6 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
19.2.7 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
19.2.8 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;
19.3 A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as outras sanções cabíveis.
19.4 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 as penalidades acima estabelecidas.
19.5 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
19.6 Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
19.6.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Estado da Bahia
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

19.6.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
19.6.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
19.7 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.
19.8 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.
19.9 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, judicialmente.
19.10 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
19.11 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

20. DA IMPUGNAÇÃO
20.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas
falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito
de recurso.
20.2 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
20.3 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação
da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder
à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113
da referida Lei.
20.4 A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no Setor de Licitações localizado
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Itagimirim, na Rua São João, nº. 01, Centro, ItagimirimBA, CEP 45.850-000.
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21. DA FISCALIZAÇÃO
21.1 A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por representante ou equipe da contratante, para este fim especialmente
designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993.
21.2 A fiscalização deverá realizar, entre outras, as seguintes atividades:
a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos,

incluindo o contrato, orçamentos, cronogramas, correspondências e relatórios de serviços;
b) Analisar e aprovar o plano de execução a ser apresentado pela contratada nos inícios dos

trabalhos;
c) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços em

execução, bem como as interferências e interfaces dos trabalhos da contratada com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo contratante;
d) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em

conformidade com o plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer
disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
e) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao

controle de qualidade dos serviços objeto do objeto;
f) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços aprovando os

eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos;
g) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as

respectivas medições bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas
emitidas;
h) Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços elaborados de conformidade

com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;
i) Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento

do objeto do contrato;
j) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a

ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos.
21.3 A Supervisão da CONTRATANTE poderá solicitar formalmente à CONTRATADA a
substituição de membros de sua equipe técnica, assim como um reforço da mesma, a qualquer
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momento que julgar necessário. O atendimento a este quesito deverá ser cumprido com prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação formal.
21.4 Quando se fizer necessária mão-de-obra especializada para a execução dos trabalhos
contratados,

exigir-se-á

que

esta

seja

previamente

aprovada

pela

Supervisão

da

CONTRATANTE.
21.5 A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da
Supervisão, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender prontamente às
solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.
21.6 A comunicação entre a Supervisão e a CONTRATADA será realizada através de
correspondência oficial e anotações ou registros no Diário de Obras.
21.8 A existência do Supervisor da CONTRATANTE para o acompanhamento, o controle, a
fiscalização e avaliação de que trata este item não exime a CONTRATADA da responsabilidade
pela execução dos serviços e nem confere à contratante responsabilidade solidária, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
A CONTRATADA poderá inclusive ser questionada em relação a detalhes construtivos dos
serviços em execução ou executados, materiais em utilização ou já utilizados, sujeitando-os à
análise e aprovação.

24. DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
24.2 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.3 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
24.4 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nele contidas.
24.5 Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das

MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Estado da Bahia
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

propostas.
24.6 É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
24.7 As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
24.8 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos,
o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do
artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.
24.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
24.10 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público.
24.11 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n.
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
24.12 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de EunápolisBA, com exclusão de qualquer outro.

25. DOS ANEXOS

Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Mapa de Vias e Logradouros
Anexo III –Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte;
Anexo V – Modelo de Proposta de Preços;
Anexo VI– Modelo de Declaração de Realização de Visita técnica – Facultativa;
Anexo VII – Modelo de Declaração de Não Realização de Visita Técnica;
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Anexo VIII – Modelo de Declaração de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação;
Anexo IX - Modelo de Declaração Relativa à Proibição do Trabalho do Menor (XXXIII, do Art. 7º da
CF);
Anexo X – Modelo Termo de Compromisso Responsável Técnico;
Anexo XI– Modelo de declaração de elaboração independente de proposta;

Itagimirim-BA, 11 de fevereiro de 2022.

André Luiz de Oliveira Souza Jr
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
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ANEXO II – MAPA DE VIAS E LOGRADOUROS
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ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO REPRESENTANTE NA SESSÃO
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

Processo Administrativo nº. 068/2022
Tomada de Preços 004/2022
Pelo

presente

instrumento,

credenciamos
o(a)
Sr.(a)
, portador do Documento de
Identidade n.º
, inscrito no CPF sob o nº
, para participar
da licitação acima referenciada, instaurada pelo município de Itagimirim, como representante da
empresa
, outorgandolhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como assinar proposta comercial, assinar
documentos, requerer vistas de documentos e propostas, desistir e interpor recursos e praticar todos os
atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.
......................................., ........ de .............. de 2022.
Assinatura:
Nome legível:
Qualificação:

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

DECLARAÇÃO

.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ sob o n.º
..........................................., sediada .............. (endereço completo) .................. , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º
...................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as penas da lei, que se
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens
legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do
art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

(LOCAL E DATA)
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM/BA
Conforme solicitado, apresentamos nossa P r o p o s t a de Preços relativa à PRESTAÇÃO SERVIÇOS
DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA, conforme especificações e quantitativos
indicados.
Proponente:
CNPJ:

______

__________________________

Endereço:

Inscrição Estadual: _____________________________

_________________________________________________

ITEM

DESCRIÇÃO

UF

QTD.

1

Coleta e transporte de resíduos
domiciliares e comerciais (Sede e
Zona
Rural),
com
caminhão
Compactador com capacidade de
8m³.

M³

350

M³

300

12

H/H

3.500

12

2

Serviços de varrição e lavagem
manual
de vias pavimentadas

4

12

Coleta e transporte de resíduos
volumosos (podas e entulhos) e
material oriundo da varrição, com
caçamba
basculante
com
capacidade de 6m³, na sede, distritos
e povoados.

3

MESES

(praças, ruas, avenidas, logradouros
etc.) na Zona Urbana e Rural.
Serviços de roçagem manual e
mecanizada, remoção de vegetação
rasteira e gramínea com suas raízes
em canteiros, rótulas, taludes,
sarjetas, junto ao meio-fio, nos
interstícios da pavimentação, faixa
de domínio de estradas, passeios
públicos
não
pavimentados,
passarelas, ou quaisquer áreas
verdes contíguas às vias públicas
beneficiadas pelo serviço.

M²

35.000

12

UNITÁRIO

VALOR TOTAL
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5

Uso de 1 (uma) Retroescavadeira
para remoção de resíduos sólidos do
tipo entulho: terra, areia, restos de
árvores provenientes da poda ou
Hora
derrubadas de árvores; restos de
móveis, resíduos da construção civil,
resíduos provenientes da limpeza de
vias públicas.

100

12

VALOR GLOBAL

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
OBS 1: A empresa deverá apresentar planilha de composição de custo unitário de forma a justificar
os valores adotados em cada item.
OBS 2: Acompanham este modelo o mapa com as ruas e logradouros deste município.

Itagimirim/BA,

de

Assinatura Sob Carimbo do Proponente

de 2022

MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Estado da Bahia
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA – FACULTATIVA
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)
Processo Administrativo nº. 068/2022
Tomada de Preços nº. 004/2022
Eu................................................ (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
............................................, sediada à ................................., telefone................., DECLARO, para os
devidos fins, que visitei o local onde será executado o objeto da licitação, tendo tomado conhecimento
de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do Processo
Licitatório nº 0xx/2022, Tomada de Preços 0x/2022, inclusive, das possíveis dificuldades que possam
onerar futuramente nossa empresa na execução do mesmo.
DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pelo empresa está de acordo com as
exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de
honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório referente ao Processo Licitatório
nº 0xx/2022, Tomada de Preços nº 0x/2022, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a
alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto.
DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na
elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de
reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.
..........................................., .........de ......................... de 2022.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

*Preenchimento obrigatório se for realizada a visita técnica

MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Estado da Bahia
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

Processo Administrativo nº. 068/2022
Tomada de Preços nº. 004/2022

Eu................................................ (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
............................................, sediada à ................................., telefone................., DECLARO, para os
devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado o objeto da licitação, tendo tomado
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto do Processo Licitatório nº 0xx/2022, Tomada de Preços 0x/2022, inclusive, das possíveis
dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execução do mesmo.
DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pelo empresa está de acordo com as
exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de
honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório referente ao Processo Licitatório
nº 0xx/2022, Tomada de Preços nº 0x/2022, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a
alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto.
DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na
elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de
reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.
..........................................., .........de ......................... de 2022.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Estado da Bahia
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

Processo Administrativo nº. 068/2022
Tomada de Preços nº. 004/2022

DECLARAÇÃO

.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ sob o n.º ............................................ ,
sediada .............. (endereço completo) ................. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
.........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ......................................... e do CPF
n.º ................................. DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório Nº. 0xx/2022,Tomada de Preços nº.
0x/2022, destinado a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA, assim como que está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

..........................................., .........de ......................... de 2022.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Estado da Bahia
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR – LEI
9.854/99
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

Processo Administrativo nº. 068/2022
Tomada de Preços nº. 004/2022
DECLARAÇÃO

REF.: (Identificação da licitação)
............................................, inscrita no CNPJ n.º ........................................., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .......................................... , portador(a) da Carteira de
Identidade n.º ......................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, para fins do
disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9854 de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

(LOCAL E DATA)
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Estado da Bahia
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ANEXO X
TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

Processo Administrativo nº. 068/2022
Tomada de Preços nº. 004/2022
TERMO DE COMPROMISSO

A Empresa .............................., participante da Licitação nº TOMADA DE PREÇOS Nº. 0x2022,
destinada a, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE
LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA, COMPROMETE-SE a manter, como
Responsável(is)
Técnico(s)
pela
execução
dos
serviços,
o(s)
Engenheiro(s)

................................................................... que está(ão) sendo apresentado(s) no presente
Termo.
Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente
será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pelo Município de (MUNICÍPIO), com a devida
justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos
exigidos no Edital e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao §
10, do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas consequências previstas no art. 88, da
referida Lei.

(LOCAL E DATA)
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
CIENTE(S):
(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S))

MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Estado da Bahia
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

Processo Administrativo nº. 068/2022
Tomada de Preços nº. 004/2022

(identificação do representante da empresa), como representante devidamente constituído da
empresa................................, para fins do disposto no Edital Tomada de Preço nº. 0x/2022, declara,
sob as penas da Lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta apresentada para participar da Licitação processo nº. 0xx/2022 - Tomada de Preço nº.
0x/2022 foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial, por
qualquer meio ou qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Licitação processo nº. 0xx/2022 Tomada de Preço nº. 0x/2022, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial, por qualquer meio ou qualquer pessoa.
c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação processo nº. 0xx/2022 - Tomada
de Preço nº. 0x/2022, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado, discutido,
com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação.
d) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la
..............................em .......................de ....................... de 2022.

Representante Legal da Empresa

