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• Aviso de Tomada de Preço nº 05/2021 - Objeto: Contratação de
empresas especializadas para prestação de serviços de mão de obra para
operacionalização do sistema de abastecimento de água da sede e zona
rural, serviços de pedreiro, carpinteiro, pintor, eletricista, calceteiro e
diarista para construção de fossas sépticas, sumidouros e pequenos
reparos em prédios públicos, em atendimento as necessidades das
diversas secretarias.
• Edital - Tomada de Preço nº05/2021 - Objeto: Contratação de empresas
especializadas para prestação de serviços de mão de obra para
operacionalização do sistema de abastecimento de água da sede e zona
rural, serviços de pedreiro, carpinteiro, pintor, eletricista, calceteiro e
diarista para construção de fossas sépticas, sumidouros e pequenos
reparos em prédios públicos, em atendimento as necessidades das
diversas secretarias.
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Licitações

TOMADA DE PREÇO
Nr: 05/2021 – TP
Processo Administrativo:
329/2021
Data do Processo:
06/10/2021

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Maracás no exercício das atribuições que
lhe confere a portaria nº 404/2021 de 11/01/2021, torna público que fará realizar Licitação na
modalidade Tomada de Preço Nº 05/2021, do tipo Menor Preço Por Lote, cujo objeto: Contratação
de empresas especializadas para prestação de serviços de mão de obra para
operacionalização do sistema de abastecimento de água da sede e zona rural, serviços de
pedreiro, carpinteiro, pintor, eletricista, calceteiro e diarista para construção de fossas
sépticas, sumidouros e pequenos reparos em prédios públicos, em atendimento as
necessidades das diversas secretarias, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.
Abertura dos envelopes no dia 04/11/2021, às 09:00 horas, na sala de licitações, localizada na Praça Rui
Barbosa, nº 705, Centro, Maracás – Bahia. Maiores informações pelo Tel. (73) 3533-2121 das 08:00 às
12:00 hs., ou pelo site: ZZZPDUDFDVEDJRYEU, onde encontram-se a disposição dos interessados o
edital e seus anexos.

EDNALDO DA SILVA CAMPOS
Presidente da Comissão de Licitação
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EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº05/2021

I - REGÊNCIA
R
LEGAL: LEII FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALT
TERAÇÕES::
II – PROCESSO
O ADMINIS
STRATIVO Nº
N 329/202
21.
III - MODALIDADE: TOMA
ADA DE PREÇO Nº 05
5/2021.
IV - ÓRGÃO IN
NTERESSAD
DO: PREFEIITURA MUN
NICIPAL DE MARACÁS..
V - TIPO DE LIICITAÇÃO: MENOR PR
REÇO GLOB
BAL.
VI - RECEBIM
MENTO DOS DOCUME
ENTOS RELATIVOS A HABILITA
AÇÃO E PROPOSTAS
S - INÍCIO
O DA
ABE
ERTURA DO
OS ENVELOP
PES.
DAT
TA E HORÁ
ÁRIO:04/1
11/2021ás 09h00m
min.
LOC
CAL: Praça Ruy Barbo
osa Nº 705,, Centro, Maracás – Ba
ahia.
VII – OBJETO
O:
7.1 - Constituii objeto des
sta Licitaçã
ão a ŽŶƚƌĂƚƚĂĕĆŽĚĞĞŵ
ŵƉƌĞƐĂƐĞƐƉĞ
ĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐƉĂĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽ
ŽƐĚĞ

ŵĆŽ
Ž ĚĞ ŽďƌĂ ƉĂƌĂ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ
Ě ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂďĂƐƚĞĐŝŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĄŐƵĂ
Ą
ĚĂ ƐĞĚ
ĚĞ Ğ ǌŽŶĂ ƌƵ
ƵƌĂů͕ ƐĞƌǀŝĕŽ
ŽƐ ĚĞ
ƉĞĚƌƌĞŝƌŽ͕ ĐĂƌƉŝŶ
ŶƚĞŝƌŽ͕ ƉŝŶƚŽ
Žƌ͕ ĞůĞƚƌŝĐŝƐƚĂĂ͕ ĐĂůĐĞƚĞŝƌŽ
Ž Ğ ĚŝĂƌŝƐƚĂ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚƌƌƵĕĆŽ ĚĞ ĨŽƐƐƐĂƐ ƐĠƉƚŝĐĂĂƐ͕ ƐƵŵŝĚŽƵƌƌŽƐ Ğ
ƉĞƋƵ
ƵĞŶŽƐƌĞƉĂƌƌŽƐĞŵƉƌĠĚŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŵĂƚĞŶĚŝŵ
ŵĞŶƚŽĂƐŶĞĐĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĂĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐƐƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐ͕ĐĐŽŶĨŽƌŵĞdĞ
ĞƌŵŽ
ĚĞZ
ZĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕
ŶĞǆŽ/ĚŽĚ
ĚŝƚĂů͘
7.2.. A contrattação com a (s) Emp
presa (as) vencedora
a (as) obedecerá às condições constantes
s da
Minuta do Contrato de Prrestação de
e Serviços, Anexo I de
este Edital.
7.3.. Se no dia supracitad
do não houver expediente, o rec
cebimento e o início da abertura dos envelo
opes
refe
erentes a este
e
certam
merealizar-s
se-ão no prrimeiro dia útil de fun
ncionamentto da Prefe
eitura Munic
cipal
de Maracásque
M
e se seguir..
VIII - CONDI
IÇÕES DE PARTICIP
PAÇÃO NA LICITAÇÃ
ÃO:
8.1 - Poderão participar desta
d
licitação somen
nte as Emprresas devid
damente ca
adastradas (Certificado de
stral) ou qu
ue atendere
em a todas
s as condiçõ
ões exigida
as para cadastramento
o até o terc
ceiro
Registro Cadas
dia anterior à data do recebiment
r
to das propostas, observada a necessária
a qualificaç
ção, atendiidas,
aind
da, as cond
dições estab
belecidas neste
n
Editall e seus anexos, bem como pela
a legislação
o específica que
trata da matéria, especia
almente, pela Lei Nº 8.666/93, de 21 de junho
j
de 1
1993 e suas alteraçõe
es, e
ndo admitid
da a participação de:
seu art. 22, § 2º, não sen
C
;
a) Consórcios;
b) E
Empresas declaradas
d
inidôneas ou punidas
s com susp
pensão do direito de licitar por qualquer
q
órgão
da Administraç
A
ção Pública direta e in
ndireta;
c)É vedada a participaç
ção direta e indiretam
mente de Servidor ou
o Dirigentte de órgã
ão ou entid
dade
conttratante ou
u responsáv
vel pela licittação. (Art. 9º, Inciso
o III e seus Parágrafos
s);
8.2. Qualquerr manifesta
ação em relação
r
à presente
p
licitação fic
ca condicionada à ap
presentação
o de
documento de
e identifica
ação pelo Licitante, do
d instrum
mento público de pro
ocuração ou
o instrumento
partticular pelo
o Representtante Legal e documento de iden
ntidade ou cópia do co
ontrato soc
cial, no caso de
sóciio da empre
esa.
IX - DO CRED
DENCIAME
ENTO:
a) A licitante que quiser se pronunciar duran
nte as reun
niões desta
a Comissão Permanen
nte de Licita
ação
d disposto
o abaixo.
deverá se credenciar na forma do
b) A fim de facilitar o exame da documentação, so
olicita-se ao
os licitante
es que apresentem seus
documento
os na orde
em em que
e estão listtados nestte edital, devidament
d
te numerad
dos por pá
ágina
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(inferior/direita) e com perfura
ação latera
al de dois furos para
a fins de a
arquivamen
nto. A falta
a de
numeração
o e/ou dup
plicidade de
e numeração ou ainda a falta de rubrica nas folhas será suprida pelo
representa
ante creden
nciado ou, na falta de
este, por membro
m
da Comissão Permanentte de Licita
ação,
na sessão de aberturra do respectivo Envellope, nos te
ermos do presente
p
Edital;
c) Considera
a-se como representtante legal qualquer pessoa in
nvestida de
e poderes pela licita
ante,
mediante contrato, procuração
o ou docum
mento equ
uivalente, para
p
falar em seu no
ome duran
nte a
reunião de
e abertura dos envelopes, seja referente à documentação oup
proposta;
d) Entende-s
se pordocumento cre
edencial:
I–DocumentodeIdentificaçãoec
contratosoc
ciale/oualte
erações
consolidadas,q
quandoape
essoacrede
enciadafors
sóciadaempresa licita
ante;
II - Procurração da licitante ou
u credencia
al (anexo II)
I indican
ndo os dad
dos do presente certame
com
m poderes para que a pessoa credenciad
da possa falar
f
em seu
s
nome em qualqu
uer fase desta
licitação com firma reconhecida, devendo obrigatoria
o
amente virr acompan
nhado do contrato
c
so
ocial
e/ou as resp
pectivas alterações consolidad
das, bem como do
o documen
nto de ide
entificação
o do
reprresentante
elegal ou só
ócio admin
nistrador;
III - Cada representa
r
nte poderá
á representar apenas
suma licitante;
a) O documento de representa
ação poderá
á ser apres
sentado à Comissão Permanente de Licita
ação
no iníc
cio dos trrabalhos, isto é, antes da abertura
a
d
dos
envelo
opes “Documentação
o” e
“Propos
sta”;
b) A não apresentaç
ção do do
ocumento legal de re
epresentaçã
ão não ina
abilitará a licitante, mas
impedirrá o seu re
epresentante de se manifestar
m
e responde
er em seu nome, devendo partic
cipar
somentte como ouv
vinte;
c) Nafasedecredenciamento,alicitantedeverácomprrovaroseue
enquadram
mentocomo
oMicroEmprresa
ouEmpresa de Pequeno Po
orte, mediante apresentação de
d Certidã
ão simplific
cada expedida
pela Ju
unta Come
ercial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, no
os termos da Instru
ução
Normattiva, nº 103
1
de 30
0 de abril de 2007, expedida
a pelo Dep
partamento
o Nacional de
de
Comérrcio–
Registrro
DNRC,e
exigidasom
menteparaM
MicroEmpresaeEmpre
esadePequenoPortequetenhainttençãodeco
omp
rovar seu
s
enquad
dramento em
e um dos
s dois regim
mes ou utiilizar e se b
beneficiar do tratame
ento
na
diferenciado
e
f
favorecido
presenttelicitação,,naformadodisposton
naLeiComplementarnº123,de14
4/12/2006;;
d) Expirad
do o horárrio de entrrega dos envelopes,
e
nenhum outro docu
umento se
erá aceito pela
Comissão;
e) Será de
e inteira re
esponsabilidade das proponente
p
es o meio escolhido p
para entreg
ga à Comissão
Municip
pal de Licitação dos envelopes
s acima, não
n
sendo considerad
das quaisq
quer propo
ostas
recebidas intempe
estivamentte, ainda que
q
em raz
zão de cas
so fortuito,, força ma
aior ou fato
o de
terceiro
os;
f Apresen
f)
ntação da Declaração
D
de conhecimento do Edital e das
s exigência
as (Anexo III).
X. DA
D HABILI
ITAÇÃO
10.1. HABILI
ITAÇÃO JU
URÍDICA:
10.1.1. Registtro comerciial, no caso
o de empres
sa individua
al;
10.1.2. Ato co
onstitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
v
com todas
t
as alterações, ou alteraç
ções
con
nsolidadas
s, devidam
mente regis
strado no órgão co
ompetente,, em se tratando de socieda
ades
com
merciais e, no caso de sociedades por açõ
ões, acomp
panhado do
os documentos de ele
eição dos seus
adm
ministradore
es, devidam
mente publiicados, e no caso de Sociedades
S
s Civis, insc
crição do Atto Constitutivo,
acom
mpanhada de prova de diretorria em exe
ercício. Ou,, decreto de
d autoriza
ação, em se
s tratando
o de
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emp
presa ou so
ociedade estrangeira
e
em funcionamento no
n País, e ato
a de registro ou au
utorização para
func
cionamento
o expedido pelo órgão
o competente, quando a atividade
e assim o e
exigir;
10.1.3. Decla
arar por es
scrito, sob
b as penalidades legais, a sup
perveniência de fato impeditivo
o de
habilitação, no
os termos do
d Art. 32 § 2 da Lei. 8666/93.
8
10.2. REGULA
ARIDADE FISCAL:
10.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacio
onal de Pes
ssoa Jurídic
ca do Minis
stério da Fazenda
F
(CNPJMF);
10.2.2.Prova de regularidade para com as Fa
azendas Fe
ederal, Estadual e M
Municipal do
d domicílio
o ou
sede
e do Licitan
nte, apresentados, dentro dos prrazos de va
alidade, os seguintes
s
d
documentos
s:
a. FEDERA
AL – Certidão Quantto à Dívida
a Ativa da
a União e Certidão de Quitaçã
ão de Trib
butos
Federaiis;
b. ESTADU
UAL – Certtidão Quan
nto à Dívid
da Ativa do
o Estado e Certidão de Quitaçã
ão de Trib
butos
Estadua
ais;
c. MUNICIIPAL – Cerrtidão Quan
nto à Dívida Ativa do Município e Certidão
o de Quitaç
ção de Trib
butos
Municip
pais;
10.2.3. Certid
dão Negativ
va de Débitto com a Prrevidência Social – CN
ND, expedid
da pelo Ins
stituto Naciional
de Seguro
S
Soc
cial – INSS;;
10.2.4. Certidão Negativ
va do Fundo
o de Garanttia por Tem
mpo de Serv
viço – FGTS
S;
10.2.5.Prova de inexisttência de débitos
d
ina
adimplidos perante a Justiça d
do Trabalho, mediantte a
apre
esentação da CNDT-- Certidão Negativa de Débitos
s Trabalhis
stas, fornec
cida pelo TST
T
- Trib
bunal
Sup
perior do Trrabalho, com prazo de
e validade em vigor, nos
n
termos
s do art. 64
42-A da CLT
T c/c o art.. 29,
Inciso V da Leii nº 8.666, de 21 de junho de 19
993;
10.2.6.Declara
ar o cumprrimento do disposto no
o inciso V do
d Art. 27º,, da Lei nº 8.666/93.
ão Negativ
va de Co
ondenações
s Cíveis por
p
ato de
d
Improb
bidade Administrativa e
10.2.7.Certidã
e da licitante e do (s) sócios/Prop
s
prietário.
Inellegibilidade
10.2.8. Certid
dão negativ
va de licitan
ntes inidôn
neos, emitid
da pelo TCU (Tribunal de Contas da União
o) da
ante e do(s
s) sócios/Prroprietário.
licita
10.3.QUALIFI
ICAÇÃO TÉCNICA:
a)Prova de ins
scrição ou registro
r
da licitante e do (s) responsável (is) técnicos
s, comprovada atravé
és de
certtidão de qu
uitação pessoa jurídica
a e física, junto
j
ao Co
onselho Re
egional de E
Engenharia
a, Arquitetu
ura e
Agro
onomia - CREA
C
ou Conselho
C
R
Regional
de
e Arquiteto
os e Urban
nistas (CAU
U), conform
me for o caso,
c
com
mpetente da
a região a que
q
estiverr vinculada a sede ou domicílio da
d licitante,, com dado
os atualizad
dos e
dentro do praz
zo de valida
ade;
a.1) No caso de vínculo
o empregatício: cópia
a da Carte
eira de Tra
abalho e Prrevidência Social (CT
TPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprrego (conte
endo as follhas que demonstrem
m o número
o de
regiistro e a qu
ualificação civil e conttrato de tra
abalho; No caso de víínculo socie
etário: ato constitutivo da
emp
presa devid
damente re
egistrado no
o órgão de
e Registro de
d Comércio competente, do domicílio ou sede
s
do licitante; No
N caso de
e profission
nal autônom
mo/liberal: contrato de
d prestação de serv
viço com firma
reco
onhecida, ju
untamente com a ART
T de cargo//função;
b)C
Certidão de
e Registro e quitação
o da Licitan
nte e do responsáve
r
el técnico n
no Conselh
ho Regiona
al de
Adm
ministração – CRA, da região da sede
s
da Lic
citante, em plena valid
dade;
c) Comprovaç
C
ção do licittante de possuir em seu quadrro, na data
a da licitaç
ção, profiss
sional de nível
n
superior (Adm
ministrador de Empre
esas), o qual figurarrá como re
esponsávell técnico na
n execuçã
ão e
gere
enciamento
o do contrrato, que comprove
c
estar exerrcendo o seu
s
ofício na Licitantte, e que seja
porttador do competente
e registro no
n órgão de
d Classe da
d Categorria, o CRA – Conselh
ho Regiona
al de
Adm
ministração, sendo estta comprov
vação feita através
a
de cópia do co
ontrato soc
cial, no caso
o de sócio, ou
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cópia autentic
cada da CT
TPS (Carteiira de Trab
balho e Pre
evidência Social)
S
do Empregado
o devidamente
assiinada pela Licitante, ou por me
eio de idôn
neo contrato de pres
stação de s
serviços de
e consultorria e
asse
essoria, com
m firma rec
conhecida
d) Certificado
C
de respons
sabilidade técnica
t
emitido pelo CRA
C
com validade atua
al;
e)C
Comprovaçã
ão de aptiidão da Em
mpresa de
e desempe
enho de attividade pe
ertinente ou
o equivalente
com
mpatível com
m o objeto
o da presen
nte licitação, através de01(um))ou maisattestados de
d capacid
dade
técn
nica, forne
ecido por pe
essoa jurídica de direito público ou privado
o. O atestad
do de Capa
acidade Téc
cnica
deve ser com Papel Timb
brado da empresa
e
qu
ue atesta a realização dos serviç
ços ou matteriais, Núm
mero
do CNPJ,
C
Ende
ereço, nº, Bairro,
B
Cida
ade, CEP, E-mail e te
elefone de contato, de
evendo serr acompanh
hado
com
m contrato de
d prestaçã
ão de serviç
ços, extrato
o de publica
ações ou homologação e/ou nota
as fiscais.
f) Em
E atendim
mento ao disposto no § 3°, art. 30 da Lei Federal n°
° 8.666/93
3 será sempre admitid
da a
com
mprovação de aptidão
o através de
d certidõe
es ou ates
stados de serviços
s
similares de
e complexid
dade
tecn
nológica e operacional
o
l equivalentte ou superrior;
g) - O licitantte disponibilizará toda
as as informações ne
ecessárias à comprovação da le
egitimidade dos
ates
stados apre
esentados.
h)A
ALVARÁ DE
E LICENÇA
A E FUNCI
IONAMENT
TO, relativo ao exerc
cício do ano
o corrente, expedido pelo
órgã
ão municipa
al da sede da licitante
e;
i)De
eclaração indicando o nome, CPF e nº do registtro na entidade pro
ofissional competente
c
e do
resp
ponsável té
écnico que acompanha
ará a execu
ução dos se
erviços de que trata o objeto de
esta Tomada de
Preç
ços, devend
do vir assin
nada pelo re
epresentan
nte legal e pelo
p
respon
nsável técnico;
j) Relação
R
do pessoal Técnico
T
esp
pecializado proposta para
p
execução dos se
erviços, acompanhado
o de
declaração dev
vidamente assinada dos profiss
sionais de nível Supe
erior autoriizando a in
nclusão do seu
nom
me na equip
pe técnica.
10.4.QUALIFI
ICAÇÃO ECONÔMIC
CO-FINANC
CEIRA:
10.4.1.Balanç
ço patrimonial e dem
monstraçõe
es contábeis do últim
mo exercíc
cio social, já exigíve
eis e
apre
esentados na forma da
d lei, que comprovem
m a boa situação finan
nceira da licitante incluindo as notas
n
explicativas, podendo serr atualizado
o por índice
es oficiais, quando
q
enc
cerrados há
á mais de 03
0 (três) meses
da data
d
da aprresentação da propostta, vedada a substituição por balancetes ou
u balanços provisórios
s. Os
licita
antes apresentarão, conforme
c
o caso, pub
blicação do balanço ou
u cópia rep
prográfica das
d
páginas do
Livrro Diário onde foram transcritos
s o balanç
ço e a Dem
monstração
o de Resulttado, com os respecttivos
Terrmos de Abertura
A
e Encerram
mento registrados na
a Junta Comercial. Es
stes docum
mentos deverão
contter as assin
naturas de pelo meno
os um sócio
o-gerente, e do contad
dor respons
sável através do selo com
aposição do Se
elo “DHP”, com comprrovante de quitação e devidamente registra
ado no Con
nselho Regiional
de Contabilida
de do Estad
C
do onde os
s mesmos fo
oram efetuados.
10.4.2 – A bo
oa situação
o financeira será avaliada atravé
és da apres
sentação de
e índices co
ontábeis, pelos
p
Índiices Solvên
ncia Geral (SG) e Liquiidez Corren
nte (LC), qu
ue deverão apresentar o valor mínimo
m
igual a 1
(um
m) e Índice
e de Endividamento (IEG)
(
valorr mínimo menor
m
que 0,50, resu
ultantes da
a aplicação das
seguintes fórm
mulas:
SG = ATIVO CIRCULANTE
C
E
PASSIIVO CIRCULANTE + EX
XIGÍVEL A LONGO PR
RAZO,
LC = ATIVO CIIRCULANTE
E
PA
ASSIVO CIR
RCULANTE
IEG = PASSIVO
P
CIRC + EXIG
G.LONGO PRAZO
P
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ATIVO TOTAL
T

10.4.3 - Os índices financeiros deverão esttar devidam
mente assiinados pelo
o represen
ntante lega
al da
emp
presa e pe
elo contado
or ou outro
o profission
nal devidam
mente habilitado, dev
vendo ser apresentad
do a
certtidão de reg
gularidade do profissio
onal de con
ntabilidade
10.4.4. Certid
dão Negativ
va de Falên
ncia ou Con
ncordata e insolvência
a, expedida
a pelo(s) diistribuidor (es)
da sede
s
da licitante, com emissão até 30 (trintta) dias da data de ab
bertura desta licitação;
10.4.5.Certidã
ão Negativa
a de títulos
s e protesto
os, da sede
e da licitantte, com em
missão até 30
3 (trinta) dias
da data
d
de abe
ertura desta
a licitação;
10.4.6. Comprovante de GARANTIA
A DE PROP
POSTA, na forma prev
vista no inc
ciso III do artigo
a
31 da
a Lei
Federal n° 8.6
666/93 e suas alteraç
ções, na im
mportância de 1% (um
m por centto) do valor do Objeto
o de
cada
a lote destta Licitação: Em nome
e da Prefeitura Municipal de Maracás a serr depositad
do no Banco do
Bras
sil, conta nº: 7.175-7
7 e Agência
a nº: 0946
6-6, ou atra
avés de um
ma das mod
dalidades previstas no
o art.
56 § 1º, da Lei Federal 8.666/93;
LOT
TE 1
Item
m

Q
Quant.

Un
nid.

1

1660

Diiária

2

1850

Diiária

5

1170

Diiária

6

400

Diiária

7

360

Diiária

8

880

Diiária

Es
specificação
o

Total Previsto

GARANTI
IA DE
PROPOS
STA
1%(um por
cento
o)

SERVIÇOS DE PEDREIRO (777205703)
SERVIÇOS BRAÇA
AIS (777208
8613)
SERVIÇOS DE PIN
NTOR (35352559)
SERVIÇOS DE CA
ALCETEIRO (35352562)
SERVIÇOS DE ELETRICISTA (35352564)
(
SERVIÇOS DE CA
ARPINTEIRO// MARCINEIR
RO
(7772
205704)

R$ 88
85.577,50

R$ 8.855,77

LOT
TE 2
Item
m Quant.

Unid.

Especificaç
ção

SER
RVIÇOS NA EX
XECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA,
INC
CLUSO ESCAV
VAÇÃO MANUA
AL DO SOLO,
ASS
SENTAMENTO DE TIJOLO CERÂMICO
C
MACIÇO,
EM TODAS AS PA
AREDES, CHAPISCO,
MONTAGEM E IN
NSTALAÇÃO DA
A TAMPA EM
CON
NCRETO ARMA
ANDO DE 10C
CM DE ESPESS
SURA
E NO
N FUNDO DA FOSSA CONC
CRETO DE 4CM
M.
(77
77208683)
SER
RVIÇOS NA EX
XECUÇÃO DE SUMIDOURO,,
INC
CLUSO ESCAV
VAÇÃO MANUA
AL DO SOLO,
ASS
SENTAMENTO DE TIJOLO CERÂMICO
C
MACIÇO,
EM TODAS AS PA
AREDES REBO
OCADA, MONT
TAGEM
E IN
NSTALAÇÃO DA
D TAMPA EM CONCRETO
ARM
MADO DE 10C
CM DE ESPESS
SURA.
(77
77208684)

3

1056

M3

4

978

M3

To
otal Previstto

GA
ARANTIA DE
D
PROPOSTA
P
A
1% (um
(
por ce
ento)

R$ 584.266,5
50

R$
R 5.842,66

LOT
TE 3
Item
m Quant.

9

6500

Unid.

Especificaç
ção

Tottal Previsto
o

GARANTIA DE
E
PROPOSTA
1% (u
um por cen
nto)

Diária

SER
RVIÇOS DE
E LIMPEZA MANUTENÇÃ
ÃO E
OPERACIONALIIZAÇÃO
DE
PO
OÇOS
ART
TESIANOS,
ZONA
RURAL
DO
MU
UNICÍPIO. (7
777205709)

R$ 578.175,0
5
00

R$
$ 5.781,75
5
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10.4.7 A gara
antia dos Proponentes
P
s lhes serão devolvida
as após a homologaç
ção do certame licitatório,
dentro de cinco dias segu
uintes ao re
equerimento do intere
essado;
ntia deverá
á ser efetua
ada até 24
4h antes da
a data marrcada para a entrega dos envelo
opes
10.4.8A garan
devendo ter validade
v
mínima de 90
9 (noventta) dias, a contar da
a data prev
vista para a entrega das
prop
postas, dev
vendo em qualquer modalidade
m
e ser apres
sentada na Prefeitura Municipal de Maracá
ás, a
qual emitirá o recibo de confirmação
c
o, devendo
o ser aprese
entado no envelope
e
de
e Habilitaçã
ão.
a) Em caso de gara
antia ser ofertada mediante
e apólice de segurro-garantia
a, esta deve
d
obrigatoriame
ente vir aco
ompanhad
da do respe
ectivo pagamento da
a taxa da s
seguradora
a no mome
ento
do certame;
c
b) A garantia para licita
ar deverá ser
s
substitu
uída pela “licitante ve
encedora” e
em garantiia de execu
ução
conttratual, para assinatu
ura do conttrato, na im
mportância de 5% (cinco por ce
ento) do va
alor contratual,
com
m fulcro no art. 56 § 2º, da Lei Fe
ederal 8.66
66/93;
10.4.7 A não apresentaç
ção de quaiisquer docu
umentos de
e habilitaçã
ão, item 10
0, importarrá na imed
diata
inab
bilitação da
d licitante..
10.5 – OUTRA
AS COMPR
ROVAÇÕES
S:
Apre
esentar Declarações, conforme modelos:
m
ANE
EXO IV - MO
ODELO DE DECLARAÇÃ
ÃO DA PRO
OTEÇÃO AO TRABALHO
O DO MENO
OR;
ANE
EXO VI - DE
ECLARAÇÃO
O DE INIDO
ONEIDADE;
ANE
EXO VIII - DECLARAÇÃ
D
ÃO DE NÃO
O-VÍNCULO COM ÓRGÃ
ÃO PÚBLICO.
XI – DECLARA
AÇÃO:
a) A aceitação
o irrestrita das
d condiçõ
ões estipula
adas neste Edital;
b) A Submissã
ão às orden
ns expedida
as pelo Mun
nicípio de Maracás-Bah
M
hia, durantte o prazo de
d concessã
ão;
c) que
q
entre os seus diirigentes, gerentes,
g
s
sócios
e de
emais profissionais nã
ão figuram servidores
s ou
emp
pregados públicos e em particula
ar do Munic
cípio de Marracás-BA;
d) Endereço
E
para corresp
pondência.
11.1 Os docu
umentos do ENVELO
OPE No 01
1 deverão ser apres
sentados n
no original,, por qualq
quer
proc
cesso de có
ópia reprográfica autenticada ou publicação
o em Órgão
o da Impren
nsa Oficial.
XII - FORMA E ASSINA
ATURA DA PROPOST
TA:
12.1. O Licitante deverá submeter a proposta
a (Envelope
e 02) em 01
0 (uma) via, se for feita atravé
és de
form
mulário próprio, em papel timbra
ado da empresa, sem
m emendas,, rasuras, e
entrelinhas ou ressalv
vas e
contterão:
I) razão
r
sociall e endereç
ço do licitan
nte com ind
dicação do nº
n do telefo
one e do e--mail e CNP
PJ
II)P
Planilha con
ntendo os preços
p
unittários e global da prop
posta, em algarismo
a
e por exten
nso de todo
os os
serv
viços;
III)
) incluir tod
dos os imp
postos, taxa
as, seguros
s e outros encargos in
ncidentes, e que serã
ão devidos pelo
licita
ante vence
edor em de
ecorrência da
d celebraç
ção do Con
ntrato, ou por
p qualquer outro motivo,
m
deverão
ser incluídos nos preços e no preço total da proposta sub
bmetida pelo Licitante..
IV)Prazo de validade
v
da
a proposta não inferio
or a 60 (se
essenta) dia
as, contado
o a partir da
d data de sua
apre
esentação;
V) Declaração
D
de elabora
ação indepe
endente de proposta
VI) A proposta
a deverá se
er datilogra
afada ou dig
gitada, data
ada e assin
nada na últiima folha, e rubricada
as as
dem
mais pelo licitante ou pessoa(s
s) devidam
mente auto
oriza(s) a contrair o
obrigações em nome
e do
licita
ante;
12.2. A apres
sentação da proposta
a implica na
n aceitaçã
ão plena e total das condições deste EDITAL,
suje
eitando o Liicitante às sanções prrevistas no art. 87 da Lei nº 8.66
66/93;
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I)D
DOS SERVI
IÇOS OFER
RTADOS
LOT
TE 1
Ite
em

Quant.

Unid..

Especificação

1

1660
0

Diária
a

SERVIÇO
OS DE PEDREIRO (777205703)

2

1850
0

Diária
a

SERVIÇO
OS BRAÇAIS (7
777208613)

5

1170
0

Diária
a

6

400

7
8

Preço Un
nit.
Máximo
o

Total Previsto

164,00

272.240,00
0

90,50

167.425,00
0

SERVIÇO
OS DE PINTOR
R (35352559)

156,25

182.812,50
0

Diária
a

SERVIÇO
OS DE CALCET
TEIRO (353525
562)

136,25

54.500,00
0

360

Diária
a

SERVIÇO
OS DE ELETRIC
CISTA (35352
2564)

170,00

61.200,00
0

880

Diária
a

SERVIÇO
OS DE CARPINTEIRO/ MARC
CINEIRO
(7772057
704)

167,50

147.400,00
0
885.577,50
0

LOT
TE 2
Ite
em

Quant.

Unid..

3

1056
6

M3

4

978

M3

Especificação
SERVIÇO
OS NA EXECUÇ
ÇÃO DE FOSSA
A SÉPTICA,
INCLUSO
O ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO,
ASSENTA
AMENTO DE TIIJOLO CERÂMICO
MACIÇO, EM TODAS AS
A PAREDES, CHAPISCO,
C
MONTAGEM E INSTALA
AÇÃO DA TAM
MPA EM
CONCRET
TO ARMANDO DE 10CM DE ESPESSURA
E NO FUN
NDO DA FOSS
SA CONCRETO
O DE 4CM.
(7772086
683)
SERVIÇO
OS NA EXECUÇ
ÇÃO DE SUMID
DOURO,
INCLUSO
O ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO,
ASSENTA
AMENTO DE TIIJOLO CERÂMICO
MACIÇO, EM TODAS AS
A PAREDES REBOCADA,
R
MONTAGEM E INSTALA
AÇÃO DA TAM
MPA EM
CONCRET
TO ARMADO DE
D 10CM DE ESPESSURA.
E
(7772086
684)

Preço Un
nit.
Máximo
o

Total Previsto

287,25

303.336,00
0

287,25

280.930,50
0

584.266,50
0

LOT
TE 3
Ite
em

Quant.

Unid..

9

6500
0

Diária
a

Especificação
SERVIÇO
OS DE LIMPEZA
A MANUTENÇÃ
ÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO
O DE POÇOS ARTESIANOS,
A
ZONA RU
URAL DO MUNICÍPIO. (7772
205709)

Preço Un
nit.
Máximo
o

Total Previsto

88,95

578.175,00
0

II)A
A sessão poderá
p
ser suspensa para anális
se das plan
nilhas de custos e de
emais planilhas que serão
analisadas pello Engenhe
eiro Civil e/ou
e
arquiteto do Mu
unicípio de Maracás, no prazo máximo de
e 05
(cinco) dias úteis, onde será
s
convoc
cado nova sessão;
s
XIII - ABERT
TURA E AVA
ALIAÇÃO DA DOCUM
MENTAÇÃO
O:
13.1. A Comissão Permanente de Licitação, no dia, ho
ora e local fixados no
o preâmbulo, em reu
união
púb
blica, na pre
esença dos Licitantes, adotará o seguinte procedimentto:
a) Identificação dos representtantes das empresas
s Licitantes
s através de procura
ação/credencial
acompa
anhada de cópia aute
enticada do
o contrato social,
s
bem
m como, có
ópia autentiicada de CPF e
RG que
e comprove
e que o outtorgante e outorgado
o tenham poderes
p
parra represen
ntar a emp
presa
ou, no caso de só
ócio, apres
sentação do
o contrato social e su
uas alteraç
ções em orriginal ou cópia
c
autentic
cada acompanhado do
os documentos de ide
entificação.
b) Procede
erá o receb
bimento dos
s Envelopes
s 01 - Docu
umentação e 02 – Proposta de Prreços;
c) A aberttura dos en
nvelopes (0
01), contendo a docum
mentação de
d habilitaç
ção, podend
do a Comis
ssão,
caso ju
ulgue conv
veniente, suspender a reunião para analiisar os documentos e proceder às
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diligênc
cias ou co
onsultas, caso julgu
ue necessá
ário, marc
cando nova data e horário para
prosseg
guimento dos trabalho
os, comunic
cando sua decisão
d
aos
s Licitantes;
d) Ocorren
ndo a hipóttese previs
sta no item anterior, todos
t
os do
ocumentos e os envelopes conte
endo
as prop
postas lacra
adas deverã
ão ser deviidamente rubricados pelos
p
membros da Co
omissão e pelos
p
Licitanttes presente
es à reuniã
ão, ficando de posse da Comissão
o até julgam
mento da habilitação;
h
e) A Comiissão mantterá em seu
u poder as
s propostas
s dos Licitantes inabilitados, com
m os envelo
opes
devidam
mente rub
bricados e lacrados. Após o término do
d período recursal ou ocorre
endo
desistência em interpor re
ecurso, exp
presso em Ata assin
nada pelo((s) Licitantte(s) ou outro
o
docume
ento que manifeste
m
ta
al intenção, as propos
sta(s) será (ão) devolvida(s) ao
o(s) Licitantte(s)
inabilita
ado(s);
f Se nen
f)
nhum dos participante
es manifes
starem inte
eresse em interpor re
ecurso, será procedid
do a
imediatta abertura dos envelo
opes (02);
g) Das reu
uniões parra recebime
ento e abe
ertura dos documento
os da habilitação e proposta
p
serão
lavrada
asatascircun
nstanciadas
sque menc
cionarão to
odos os Licittantes, asp
propostasap
presentadas
s, as
reclama
ações e imp
pugnações feitas
e
asd
demais ocorrências
que
interessa
arem
da
ao julga
amento des
stalicitação,devendoas
satasserem
massinadas pelos mem
mbros
Comissão e por to
odos os Licittantes pres
sentes.
XIV
V - DO CON
NTRATO
14.1. –A Prefeitura Mun
nicipal de Maracás
M
convocará a licitante ve
encedora p
para assina
ar o “Termo
o de
Con
ntrato”, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
s, a contar do
d recebim
mento de convocação, que poderá
á ser
feita
a de forma
a comitente
e com o ato de adjud
dicação, sob
b pena de decair o direito à con
ntratação, sem
prejjuízo das sa
anções prev
vistas no artigo 81, da
a Lei n.º 8..666/93;
14.2. – Na hipótese
h
de
e a licitante vencedo
ora não as
ssinar o contrato no
o prazo e nas condições
esta
abelecidas, a CONTRATANTE poderá co
onvocar as
a
licitante
es remane
escentes, na ordem de
propostas pela prim
clas
ssificação, para fazê-lo, em ig
gual prazo
o e nas mesmas condições
c
meira
clas
ssificada, de
e conformid
dade com o § 2º, do art.
a
64 da le
ei n.º 8.666/1993;
14.3. - Como condição para
p
celebra
ação do Co
ontrato, a licitante ven
ncedora dev
verá mante
er durante toda
a ex
xecução do
o contrato, em compatibilidade com
c
as obrigações por ela assum
midas, toda
as as condições
de habilitação
h
ção exigida
as na licitaç
ção;
e qualificaç
14.4. – A em
mpresa ven
ncedora é responsáve
el por danos causado
os à Administração ou
o a terce
eiros,
deco
orrentes de
e sua culpa
a ou dolo por
p
ocasião
o do cumprrimento do
o contrato, obrigando--se a inden
nizar
qualquer preju
uízo causado;
14.5. -O prese
ente Edital e seus Ane
exos, bem como a(s) proposta(s
s) da licitan
nte vencedora farão parte
p
inte
egrante do Contrato
C
a ser firmado entre as partes;
14.6. - O praz
zo para a e
execução dos
d
serviços
s seráde atté 12 MESE
ES, a conta
ar da ordem
m de início dos
serv
viços, que será
s
dada pelo
p
Prefeito Municipal de Maracá
ás;
14.7
7. – Valor estimado
e
do
osserviços é de R$:
LOT
TE 1 – R$ 885.577,5
50 (Oitocen
ntos e oite
enta e cinco mil, qu
uinhentos e setenta e sete rea
ais e
cinq
quenta centtavos).
LOT
TE 2 – R$ 584.266,5
50 (Quinhe
entos e oitenta e qua
atro mil, duzentos
d
e sessenta e seis rea
ais e
cinq
quenta centtavos).
LOT
TE 3 – R$ 578.175,00 (Quinhento
os e setentta e oito mil, cento e setenta
s
e ciinco reais)..
XV - DAS OBR
RIGAÇÕES
S DA CONT
TRATADA E DA CONT
TRATANTE
E:
15.1. Das obrrigações da
d Contrattada.
15.2
2 - Manter no local da
as obras/se
erviços um "Diário de
e Ocorrênciias", no qu
ual serão fe
eitas anotações
diárrias referen
ntes ao and
damento dos serviços
s, qualidade dos materiais, mão
o-de-obra, como também
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reclamações, advertência
a
as e principalmente problemas
p
de ordem técnica qu
ue requeira
am solução
o por
uma
a das parte
es. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscaliza
ação e pela
a Contratad
da em toda
as as
vias
s, ficará em
m poder da PREFEITUR
RA após a conclusão
c
das obras/se
erviços.
XVI
I - DA GAR
RANTIA DE
E EXECUÇÃ
ÃO:
16.1. No ato da
d assinatu
ura do Conttrato, o licittante vence
edor deverá
á fornecer g
garantia de
e execução, em
confformidade com o art. 56 da Lei nº 8.666/9
93, no valor de 5% (c
cinco por ce
ento) sobre
e o valor gllobal
do Contrato.
C
16.2. A garan
ntia de ex
xecução deverá estarr expressa na moeda
a proposta, e deverá
á ser uma das
seguintes form
mas:
a) Caução
C
em
m dinheiro
o ou Título da
d dívida pública atualizado no exercício
e
po
or profission
nal qualifica
ado.
b) Seguro-ga
S
arantia;
c) Fiança
F
ban
ncária;
16.3 – A gara
antia/caução deverá ser constituída até 24 (vinte e qu
uatro) hora
as anteriore
es à assina
atura
do Contrato,
C
n valor to
no
otal de 5% (cinco porr cento) do
o seu valorr global. Em favor da
a PREFEITURA
MUN
NICIPAL DE
D MARACÁS, a ser depositado
o no Banco
o do Brasil, conta nº
º:7.175-7 e Agência nº:
094
46-6;
16.4. Quando
o efetuada a garantia
a na modalidade caução em títtulos da Dívida Pública, deverá
á ser
apre
esentada à cotação do
os mesmos
s em Bolsa de Valores do País, co
om data po
osterior a pu
ublicação deste
d
Edittal. Se em seguro
s
gara
antia o prêmio deverá
á estar quittado.
XVI
II - CONDI
IÇÕES DE PAGAMEN
NTO:
17.1. O paga
amento de
evido ao contratado
c
será efettuado, de acordo co
om as etapas realiza
adas
cons
stantes no
o Boletim de Medição e ou diiário de ob
bra, apresentado em
m comum acordo com a
fisca
alização e a empresa
a vencedora, e o pag
gamento de
evido ao co
ontratado s
será efetua
ado através de
créd
dito em co
onta bancá
ária, com base
b
na apresentaçã
ão da Nota
a Fiscal/Fattura juntam
mente com
m as
med
dições devidamente attestadas pe
ela Secreta
aria respons
sável e Serrviços Públicos do Mun
nicípio, apó
ós 08
(oito
o) dias úteis;
17.2. Não será permitido
o previsão de sinal, ou qualquerr outra form
ma de antec
cipação de pagamento na
form
mulação das propostas
s, devendo ser desclassificada, de
d imediato
o, a Proponente que assim o fizer.
XVI
III – REAJ
JUSTAMEN
NTO:
18.1. Em deco
orrência da
a vigência da
d nova ba
ase da políttica monetá
ária do Paíís, a partir de 1º de julho
j
de 1994,
1
com a implanta
ação da atu
ual moeda, o REAL (R$), a ocorrrência de qu
ualquer rea
ajustamentto de
preç
ço estará condicionada eventualidade de virem a ser editados, e passarem
m viger, dispositivos le
egais
espe
ecíficos.
XIX
X - DO REG
GIME E DA
A FISCALIZ
ZAÇÃO DA
A EXECUÇÃ
ÃO DO SER
RVIÇO:
19.1. O Regim
me de Execu
ução será o de Menor Preço por Lote;
al de Contra
ato de cada
a Secretaria
a, procederr a fiscalização e o aco
ompanhamento
19.2. Competiirá ao Fisca
da execução
e
dos serviços
s prestados
s, o qual ate
estará em termos
t
definitivos, sua conclusão
o.
XX - SANÇÕE
ES/ INADIMPLEMENTO:
20.1. O Contrratado suje
eitar-se-á, no caso de
e inadimple
emento de
e suas obrigações, se
em prejuízo
o de
sans
sões civis e criminais
s, se for o caso, a penalidade de
e 0.3%(trê
ês décimos por cento)) ao dia, atté o
30º(trigésimo)) dia de atraso sobre o valor da
as mediçõe
es relativas às etapas da Obra, que estiverem
em atraso.
der causa
20.2. Se o contratado
c
a, por cinc
co vezes, à aplicação da pena
alidade pre
evista no item
21.1
1.Poderá se
er suspenso
o, tempora
ariamente, de participar em licita
ação e imp
pedido de contratar co
om a
Adm
ministração, na forma do inciso III do artigo
o 87 da Lei 8666/93 e as suas alterações;
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20.3. Poderá, ainda, ser aplicada ao
a contratad
do pela Administração
o as sançõe
es previstas na art. 87, I,
III e IV da Lei 8666/93 e as suas altterações, no
n caso de inexecução
o total ou parcial do co
ontrato;
20.4. Poderão
o, também
m, ser aplic
cadas às empresas
e
ou
o profissio
onais que pretendem
m participar ou
partticipem des
sta licitação
o, as sançõ
ões previstas nos incisos III e IV
V do artigo
o 87 da Lei 8666/93 e as
suas
s alterações, em qualquer das hipóteses prrevistas no artigo 88 do
d citado diiploma lega
al.
XXI
I- DO ENQ
QUADRAME
ENTO LEGA
AL DA LICITAÇÃO:
21.1. Trata-se
e de licitaçã
ão na modalidade TO
OMADA DE PRECOS, do
d tipo “ME
ENOR PRECO” enquadrada
nos artigos 10, inciso II, alínea “a”,, 22, inciso II, 23, inc
ciso I, alínea b e e artt. 45, § 1o, inciso I, to
odos
da Lei
L nº 8.666/93.
XXI
II - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO DES
SEMPATE:
22.1. Após an
nalisar a conformidade
e das propo
ostas com o estabelec
cido nesta T
Tomada de
e Preços e seus
exos será de
eclarada co
omo mais vantajosa
v
para a Admiinistração a oferta de menor preço por lote;
Ane
22.2. Conside
era-se preç
ço por lote o valor ap
purado na proposta em
e
cada lo
ote individu
ual, ou sejja, o
valo
ordos itens de cada lotte da planillha de preç
ços apresen
ntada;
22.3. A Comissão de Licitação
L
verificara as proposta
as apresentadas, des
sclassificand
do desde logo
aquelas que nã
ão estejam em conforrmidade com
m os requis
sitos estabe
elecidos ne
este Edital;
22.4. Não serrá considerrada qualquer oferta ou vantag
gem não prevista nes
ste Edital, para efeito
o de
julgamento da proposta;
22.5. As propo
ostas serão
o classificad
das em orde
em crescen
nte de preços proposto
os;
22.6. A Comissão de Licitação
L
v
verificara
o porte das empresa
as licitante
es classifica
adas. Have
endo
microempresas
s, empresa
as de pequ
ueno porte e sociedades cooperativas parrticipantes, proceder-se-á
com
mparação co
om os valo
ores da prim
meira coloc
cada, se es
sta for emp
presa de m
maior porte,, para o fim
m de
aplic
car- se o disposto
d
nos
s arts. 44 e 45 da LC nº 123, de
e 2006, reg
gulamentad
da pelo Dec
creto no 8.538,
de 2015;
2
22.7. Nessas condições,, as propos
stas de microempresa
as, empres
sas de peq
queno porte
e e socieda
ades
cooperativas que
q
se encontrarem na
n faixa de
e até 10% (dez por cento)
c
acim
ma da prop
posta de menor
preç
ço serão co
onsideradas
s empatada
as com a prrimeira colo
ocada;
22.8. A melho
or classificada nos term
mos do item
m anterior terá
t
o direiito de encaminhar um
ma última offerta
para
a desempate, obrigattoriamente em valor inferior ao da primeirra colocada
a, no prazo
o de 05 (cinco)
minutos, caso esteja pre
esente na sessão
s
ou no
n prazo de 02 (dois)) dias, conttados da comunicação
o da
Com
missão de Licitação,
L
na
a hipótese de ausência. Neste ca
aso, a ofertta deverá ser escrita e assinada para
postterior inclusão nos autos do proc
cesso licitattório;
22.9. Caso a microemprresa, empre
esa de peq
queno porte
e ou socied
dade cooperativa melh
hor classific
cada
desista ou não
n
se ma
anifeste no
n
prazo estabelecid
do, serão convocada
as as dem
mais licitantes
microempresas
s, empresa
as de pequ
ueno porte
e e socieda
ades coope
erativas qu
ue se encontrem naq
quele
inte
ervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classific
cação, para
a o exercíc
cio do mesm
mo direito, nos
mes
smos prazo
os estabelec
cidos no subitem ante
erior;
22.10. Caso sejam
s
identtificadas propostas de
e preços idê
ênticos de microempre
m
esa, empre
esa de pequ
ueno
portte ou socie
edade cooperativa empatadas na
a faixa de até
a 10% (d
dez por cen
nto) sobre o valor cotado
pela
a primeira colocada, a Comissã
ão de Licitação convo
ocara os licitantes para que co
ompareçam
m ao
sortteio na datta e horário estipulad
dos, para que
q
se iden
ntifique aquela que p
primeiro po
oderá reduz
zir a
oferrta;
22.11. E reco
onhecida a prioridade
e da contra
atação da empresa lo
ocal, até o limite de 10% (dez por
centto) do melh
hor preço valido,
v
confforme autoriza o art. 48, § 3o da lei Complementar no
n 123/06, com
a re
edação dada
a pela Lei Complemen
C
ntar no 147
7/2014;
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22.12. Haven
ndo êxito no procedimento de
e desempatte, será elaborada
e
a nova cla
assificação das
prop
postas parra fins de aceitação do valor ofertado.
o
Não
N
sendo aplicável o procedim
mento, ou não
havendo êxito na aplicaçã
ão deste, prevalecera
p
a classifica
ação inicial;
22.13. Persisttindo o emp
pate, será assegurada
a
a preferênciia, sucessiv
vamente, aos bens e serviços:
s
22.13.1. Produzidos ou prestados
p
p empres
por
sas brasileirras;
22.13.2. Prod
duzidos ou prestados por empre
esas que invistam em pesquisa e no desen
nvolvimento
o de
tecn
nologia no País;
P
22.14. Esgota
ados todos
s os demais critérios de desem
mpate prev
visto em le
ei, a escolha do licitante
vencedor ocorrrera por me
eio de sorte
eio, para o qual os licitantes hab
bilitados serrão convoca
ados.
XXI
III - DO DIREITO DE
E PETIÇÃO
O E DOS RECURSOS
R
:
23.1. Observa
ado o dispo
osto no artig
go 109 da Lei nº 8.66
66/93, a lic
citante pode
erá apresen
ntar recurs
so aa
Pres
sidente da Comissão Permanen
nte de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
s, a contar da
intim
mação do ato ou lav
vratura da ata, nos casos de habilitação ou inabiliitação da licitante ou
u do
julgamento das propostas, anulação
o ou revoga
ação desta Tomada de
e Preços;
23.2. Para efe
eito do disp
posto no § 5o do art. 109 da Lei n° 8.666/9
93, ficam o
os autos de
esta Tomada de
Preç
ços com vis
sta franque
eada aos intteressados;
23.3. Interpos
sto, o recurrso será co
omunicado as
a demais licitantes que
q
poderão
o impugna--lo no prazo de
05 (cinco) dias uteis. Fin
ndo esse período,
p
im
mpugnado ou
o não o recurso, a C
Comissão Permanente
P
e de
Licittação pode
erá, no pra
azo de 05 (cinco) dias uteis, reconsidera
ar a sua d
decisão ou faze-lo su
ubir,
devidamente informado, ao Prefeito
o Municipal;;
23.4. Quaisquer argum
mentos ou subsídios
s concerne
entes a defesa da licitante que
q
pretender
mod
dificação total ou parcial
p
das
s decisões da Comissão Perm
manente de
e Licitação
o deverão ser
apre
esentados por
p escrito,, exclusivam
mente, ane
exando-se ao
a recurso próprio;
23.5. O recurs
so interpos
sto deverá ser comunicado à Comissão Perrmanente d
de Licitação
o, logo após
s ter
sido
o protocolizado no Serrviço de Pro
otocolo da Prefeitura
P
Municipal;
M
23.6. O recurrso será dirigido ao Prefeito Municipal
M
po
or intermédio do Pre
esidente da
a Comissão
o de
Licittação, a qu
ual poderá reconsidera
ar sua decisão, no pra
azo de 05 (cinco) dias
s uteis, ou,, nesse me
esmo
praz
zo, faze-lo subir, dev
vidamente informado,
i
devendo, neste caso
o, a decisão
o ser profe
erida dentro
o do
praz
zo de 05 (c
cinco) dias uteis, conta
ado do rece
ebimento do recurso, sob pena d
de responsa
abilidade;
23.7. Os recurrsos interpo
ostos fora do
d prazo nã
ão serão co
onhecidos.
XXI
IV- DA ADJUDICAÇÃ
ÃO:
24.1. A execu
ução dos serviços
s
co
orrespondentes ao ob
bjeto será adjudicada
a a uma única
ú
emprresa,
ndidas as Condições desta Tomad
da de Preço
os.
depois de aten
V – DA HO
OMOLOGAÇ
ÇÃO:
XXV
25.1. Do julgamento das
d
propostas e da
a classificação, será dada ciência aos licitantes para
apre
esentação de
d recurso no prazo de
d 05 (cinc
co) dias ute
eis. Interpo
osto o recurso, será comunicado
o aos
dem
mais licitanttes, que poderão impu
ugna-lo no mesmo pra
azo;
25.2. Transcorrido o praz
zo recursal, sem interrposição de
e recurso, ou
o decididos os recurs
sos interpos
stos,
a Comissão
C
de Licitação
o encaminh
hara o proc
cedimento licitatório para homo
ologação do resultado
o do
certtame pela autoridade
a
competente e, apos, adjudicação
o do objeto
o licitado ao
o licitante vencedor;
v
25.3. A intima
ação do re
esultado final do julga
amento das
s propostas
s será feita
a mediante
e publicação
o na
imprensa oficial, salvo se
e presente
es os prepo
ostos dos liicitantes no
o ato públiico em que
e foi adotad
da a
decisão, caso em
e que a in
ntimação se
erá feita po
or comunica
ação direta
a aos intere
essados e la
avrada em ata;
25.4. O resulttado do cerrtame será divulgado em Ata, no
o Portal de Acesso à IInformação
o ou atravé
és do
Diárrio Oficial do
d Município
o, conforme
e previsão neste Edita
al.
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XXV
VI - DAS CONSIDER
C
RAÇÕES ES
SPECÍFICA
AS:

26.1. As dúvid
das e/ou omissões, porventura existentes nas Especiificações co
onstantes do
d Anexo I a II
destte Edital, se
erão resolv
vidas pela Prefeitura
P
M
Municipal
de
e Maracás-B
BA;
a qualificad
26.2. Todos os
o trabalhos
s deverão ser
s executa
ados por mão-de-obr
m
da, devend
do a contratada
esta
das
ar ciente das normas técnicas da
d ABNT, corresponde
c
entes a cada um dos
s serviços constantes
c
Especificações Técnicas;
26.3. A contra
atada ficara obrigada a executa
ar fielmente
e os serviço
os program
mados nas especificaç
ções,
não se admitin
ndo modific
cações sem a previa co
onsulta e concordância da Prefeitura Municipal;
26.4. A contra
atada deverá manter, durante to
oda a execu
ução da obra, em loca
al estratégiico, “contaiiner”
tipo
o caçamba e ou similar, para o re
ecolhimento
o diário dos
s entulhos proveniente
p
es da obra..
XXV
VII - REVO
OGAÇÃO / ANULAÇÃ
ÃO:
27.1. A licitaç
ção poderá ser revoga
ada ou anu
ulada nos termos
t
do art. 49 da
a Lei 8.666
6/93, e as suas
alterações.
VIII - DISPOSIÇÕES
S GERAIS:
XXV
28.1. Será o objeto
o
destta licitação aceito com
mo definitivo
o, após com
mprovação da totalida
ade e qualid
dade
dos serviços prestados, de
d acordo com o atesttado específico, emitid
do pelo Con
ntratante.
28.2. A aceita
ação provis
sória ou deffinitiva não
o exclui a responsabil
r
idade civil pela qualid
dade, corre
eção,
solid
dez e segurança do objeto contrratual, nem
m tão pouco
o a ética profissional, pela perfeitta execução do
conttrato.
28.3. Os serv
viços objeto
o da contrratação serrão atestad
dos por Co
omissão, es
specialmente, criada com
essa
a responsabilidade, no
os termos da
d Lei nº 86
666/93 com
m as alteraç
ções introd
duzidas pela
a Lei 8.883/94.
28.4. Não pod
derá ser mobilizado
m
p
para
o cum
mprimento do
d objeto do
d contrato
o, nenhum funcionário
o ou
serv
vidor do Mu
unicípio.
28.5. A qualqu
uer tempo,, antes da data
d
fixada
a para a apresentação
o das propo
ostas, poderá a Comis
ssão,
se necessário
n
modificar o Edital, hipótese
h
em
m que deverá proced
der a divulg
gação de novo
n
Aviso
ocom
resttituição de todos
t
os prrazos exigid
dos em lei.
28.6. É faculttada a Com
missão em qualquer fase da lic
citação, a promoção
p
d
de diligênc
cia destinad
da a
esclarecer ou a complem
mentar a ins
strução do processo licitatório, desde
d
que não impliqu
ue em inclu
usão
de documento
d
ou informa
ação que de
everia cons
star, origina
ariamente, da propostta.
28.7. As desp
pesas com a contrata
ação para a prestação
o dos serv
viços licitados, correrã
ão à conta dos
recu
ursos consttantes do orçamento do
d Órgão re
equisitante,, previamente indicados a saber:
Projetto/Atividad
de / Eleme
ento de De
espesa:
1- PREFEI
ITURA MUN
NICIPAL
De
espesa

Código
o da Dotaçã
ão

17
02
2.02.2.003.3
3.3.90.39.00..00.00.00

Descrição da Dota
ação
MANUTENÇÃO
O GABINETE DO
D PREFEITO - Fonte de Re
ecurso:
- RECURSOS
S ORDINÁRIOS
S

0

MANUTENÇÃO
O DA SECRET. ADM. E FINA
ANÇAS - Fonte
e de
Recurso: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS
S

90
04
4.04.2.005.3
3.3.90.39.00..00.00.00

MANUT. DA SEC.
S
DE DESENV. ECONÔM
MICO, AGRIC., ABAST Fonte de Recurso: 0 - RE
ECURSOS ORD
DINÁRIOS

133
05
5.05.2.027.3
3.3.90.39.00..00.00.00

MANUTENÇÃO
O DO SISTEMA DE ABAS
STECIMENTO DE ÁGUA
Fonte de Recurso: 0 - RE
ECURSOS ORD
DINÁRIOS

146
05
5.05.2.049.3
3.3.90.39.00..00.00.00
161

MANUTENÇÃO
O DA FEIRA LIVRE - Fon
nte de Recurrso:
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05
5.05.2.063.3
3.3.90.39.00..00.00.00

RECURSOS ORDINÁRIOS
O
MANUTENÇÃO
O DA SECRET
TARIA DE INF
FRAESTRUTUR
RA - Fonte
de Recurso: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

259
09
9.09.2.015.3
3.3.90.39.00..00.00.00

2-FU
UNDO MUNI
ICIPAL DE SAÚDE
S
DE MARACAS
De
espesa
Código
o da Dotaçã
ão
29

08..08.2.029.3.3.90.39.00.00..00.00

72

08..08.2.030.3.3.90.39.00.00..00.00

97

08..08.2.031.3.3.90.39.00.00..00.00

Descrição da Dottação
MANUTENÇÃ
ÃO DO FUNDO
O MUNICIPAL DE SAÚDE - Fonte de
Recurso: 2 - RECEITAS E TRANSF. D
DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%
MANUTENÇÃ
ÃO DAS AÇÕES
S DA ATENÇÃ
ÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Fonte de Rec
curso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO
SUS
MANUTENÇÃ
ÃO DO HOSPIT
TAL MUNICIPAL - Fonte de
e Recurso:
2 - RECEITA
AS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%
1

3-FU
UNDO MUN
NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
AL
Des
spesa
o da Dotaçã
ão
Código
15

06.06.2.017.3.3.90.39.00.00.00.00

Descriç
ção da Dota
ação

MANUTENÇÃO
O DA SECRETA
ARIA DE DESE
ENVOLVIMENT
TO SOCIAL
- Fonte de Recurso: 0 - RECURSOS
R
OR
RDINÁRIOS


ϰͲFUNDO
F
DE MANUT.
M
E DESENVOLV
D
VIMENTO DA
D EDUCAÇÃ
ÃO MARACA
AS
De
espesa

Códig
go da Dotaç
ção

Descrição da Dottação

181

07
7.07.2.052.3.3
3.90.39.00.00
0.00.00

MANUTENÇÃ
ÃO DA EDUCA
AÇÃO ESPECIIAL - Fonte de Recurso:
1 - RECEIT
TAS E TRANSF
F. DE IMPOSTO
OS - EDUCAÇÃ
ÃO - 25%
MANUTENÇÃ
ÃO DO ENSIN
NO INFANTIL
L – CRECHE - Fonte de
Recurso:
1 RECE
EITAS E TRA
ANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO - 25%

209

07
7.07.2.055.3.3
3.90.39.00.00
0.00.00

37

07
7.07.2.007.3.3
3.90.39.00.00
0.00.00

MANUT. DA
D
SECRETAR
RIA DE EDUCAÇÃO, CU
ULTURA E
ESPORTE - Fonte de Rec
curso: 1 - R
RECEITAS E TRANSF. DE
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

60

07
7.07.2.008.3.3
3.90.39.00.00
0.00.00

MANUTENÇÃ
ÃO DA EDUCA
AÇÃO INTEGR
RAL - Fonte de Recurso:
1 - RECEIT
TAS E TRANSF
F. DE IMPOSTO
OS - EDUCAÇÃ
ÃO - 25%

81

07
7.07.2.009.3.3
3.90.39.00.00
0.00.00

MANUTENÇÃ
ÃO DO ENS
SINO FUNDA
AMENTAL - Fonte de
Recurso:
1 RECE
EITAS E TRA
ANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO - 25%

111

07
7.07.2.010.3.3
3.90.39.00.00
0.00.00

MANUTENÇÃ
ÃO DO ENSIN
NO INFANTIL - PRÉ-ESCOL
LA - Fonte
de Recurso:
1 - REC
CEITAS E TR
RANSF. DE IM
MPOSTOS EDUCAÇÃO - 25%


28.8
8. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá ob
bservar, cuidadosamen
nte, se o seu
u exemplar está
deviidamente co
ompleto e acompanhad
a
do dos anex
xos.
ANE
EXOI - MINU
UTA DO CON
NTRATO;
ANE
EXOII - MOD
DELO DE CR
REDENCIAL;
ANE
EXOIII - MODELO
M
DE DECLARA
AÇÃO DE CONHECIM
MENTO E ATENDIMEN
NTO AS CONDIÇÕES
C
DE
HAB
BILITAÇÃO;
ANE
EXOIV - MOD
DELO DE DE
ECLARAÇÃO
O DA PROTEÇ
ÇÃO AO TRA
ABALHO DO MENOR;
ANE
EXOV - MOD
DELO DE DEC
CLARAÇÃO DE DESIMP
PEDIMENTO DE LICITAR
R E CONTRA
ATAR;
ANE
EXOVI - DEC
CLARAÇÃO DE
D INIDONE
EIDADE;
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ANE
EXOVII - PLA
ANILHA ORÇ
ÇAMENTÁRIIA;
ANE
EXO VIII - DECLARAÇÃO
D
O DE NÃO-V
VÍNCULO CO
OM ÓRGÃO PÚBLICO.

28.9
9. A Comis
ssão de Lic
citação pode
erá em qua
alquer fase
e da licitaçã
ão, suspend
der os trab
balhos, deve
endo
prom
mover o reg
gistro da sus
spensão e a convocaçã
ão para a co
ontinuidade dos trabalhos.
28.1
10. Os serrviços serão
o executado
os dentro de
d elevado padrão téc
cnico, confo
orme as es
specificações da
ABN
NT, e aprova
ados pela SE
EINFRA.
28.1
11. Os qua
antitativos fornecidos no
n ANEXO I são estima
ados e pode
erão variar para mais ou para menos
sem
m que caiba à contratad
da o direito a qualquer reclamação ou indeniza
ação.
28.1
12. As qu
uantidades de serviço
os serão autorizadas
a
segundo as necess
sidades das
ssecretariais, e
partticularizadas
s através de
e Ordem de Serviço, nã
ão existindo
o quantidade
e mínima po
or período de
d tempo.
28.1
13. O valorr global adjjudicado, re
egistrado no
o contrato, é estimado
o não constituindo para
a a Contrattante
pera
ante a Conttratada nenhuma obrig
gatoriedade pela sua to
otal utilizaçã
ão, e o cronograma fís
sico - financ
ceiro
será
á apresentad
do em comu
um acordo com
c
a fiscallização da SEINFRA.
S
28.1
14. As info
ormações e esclarecimentos nece
essários ao perfeito co
onhecimento
o do objeto
o desta licitação
serã
ão prestados
s pela Comiissão de Licitação, de segunda
s
a sexta-feira,
s
das 08:00 à
às 12:00 ho
oras, na sed
de da
Com
missão, situa
ada à Praça Ruy Barbos
sa, nº705 – Centro, Ma
aracás – Bahia – fone ((73) – 3533
3-2121/2122
2.
Mara
acás - Bahia
a,06 de Outtubro de 2021.

_________
_
_________
_________
_
Ednaldo
o da Silva Campos
C
Prresidente da
a Comissão de Licitação
o.


PARE
ECER JURÍD
DICO
Este
e edital obedece aos re
equisitos e atende
a
a to
odas as form
malidades exigidas pela
a lei 8.666/93 e 10520
0/02,
esta
ando de aco
ordo com as
s respectiva
as disposiçõ
ões legais, sendo
s
esta assessoria jurídica pella concretização
da avença.
a
_
__________
__________
__________
_

,zKE
K^^EdK^^Z//ZK
Assessor Juríd
dico
OA
AB/BA 46.910
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ANE
EXO I
MINUTA DE
E CONTRATO
O

CONTRATO
O DE OBRAS
S E SERVIÇOS CELEBR
RADO
ENTRE O MUNICÍPIO
O DE MARA
ACÁS – BA E A
EMPRESA:-------------------------------------------.
O MUNICÍPIO
M
O DE MAR
RACÁS, pes
ssoa jurídic
ca de direiito público interno, e
escrito no CNPJ
C
sob o nº
13.9
910.203/0001-67, com
m sede na Praça Rui Barbosa,
B
nº
º 705, Marracás, Estad
do da Bahia
a, represen
ntado
nestte ato por seu Prefe
eito Municip
pal, Sr. Uilson Venâ
âncio Gom
mes de No
ovaes, bras
sileiro, soltteiro,
emp
presário, po
ortador do RG
R nº –--- e CPF nº ------, resid
dente e dom
miciliado na
a Rua: Nesttor Sá, nº 375,
Bairrro Centro, Maracás – Bahia, dorravante den
nominado simplesment
s
te CONTRA
ATANTE e a Empresa:------,
daqui por diantte denominada CONTR
RATADA, ins
scrita no CN
NPJ sob o n.º
n -----, ne
este ato rep
presentado pelo
Senhor -----, brasileiro, (profissão),, portador da Cédula de Identidade n.º ------ e CPF
F n.º-----, com
resid
dência na cidade de-----, na Ru
ua-----, firm
mam, na presença
p
de
e duas testtemunhas, que també
ém o
subs
screvem, o presente Termo
T
de Contrato de Obras e Se
erviços, que
e constitui o instrumen
nto destinad
do a,
sob o égide da
as disposiçõ
ões da Lei n.º 8.666/9
93 de 21.06.93, resolv
vem celebrrar o presen
nte CONTRA
ATO,
auto
orizado pelo
o despacho constante do Processo
o Administrrativo, nº 329/2019,
3
na modalidade Tomada de
Preç
ço nº 05/20
021, median
nte as seguintes cláusu
ulas e condiçõesseguinttes:
CLÁ
ÁUSULA PR
RIMEIRA – DO OBJET
TO:

01.0
01- O pres
sente Conttrato tem por objeto
o a Contra
atação de
e empresa
as especia
alizadas para
p
prestação de
e serviços de mão de
d obra pa
ara operac
cionalizaçã
ão do sisttema de abastecime
ento
á
da sede
s
e zon
na rural, se
erviços de
e pedreiro
o, carpinte
eiro, pintorr, eletricis
sta, calcetteiro
de água
e diarista pa
ara construção de fossas
f
sép
pticas, sum
midouros e pequenos reparo
os em préd
dios
blicos em atendime
ento as necessidad
n
des das diversas
d
s
secretarias
s, conform
me Termo
o de
púb
Refferência, Anexo
A
I do
o Edital.
01.0
02 – A exec
cução das Obras
O
obede
ecerá aos te
ermos do Ed
dital de Licittação na Mo
odalidade To
omada de Preço
P
nº 05/2021
0
veiiculado pela
a CONTRATA
ANTE, e os Anexos a que
q
o mesm
mo se refere
e e que, jun
ntamente co
om a
Prop
posta da CO
ONTRATADA
A, passam a integrar o presente
p
Co
ontrato.
CLÁ
ÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕ
O
ÕES DA CON
NTRATANT
TE:
02.0
01 – Fornecer à CONT
TRATADA, todos os dados neces
ssários, à execução
e
do
o Contrato,, considerad
da a
natu
ureza dos mesmos;
m
02.0
02 – Mante
er, no locall das obras
s, uma Equ
uipe de Fisc
calização chefiada porr preposto designado pela
CON
NTRATANTE;
02.0
03 – Liberarr a execução
o dos trabalhos através
s de ordem de serviços
s;
02.0
04 – Realiza
ar, por sua Equipe
E
de Fiscalização,
F
, até o 20º (vigésimo) dia de cada
a mês, a me
edição das obras
o
e se
erviços exec
cutados, enttregando a CONTRATAD
C
DA o respec
ctivo boletim
m de mediçã
ão até o último dia do mês;
m
02.0
05 – Determ
minar as alterações do Boletim de Medição
o que visem
m assegurarr a perfeita
a adequação
o do
anda
amento dos
s trabalhos às
à disponibiilidades fina
anceiras;
02.0
06 – Efetua
ar o pagam
mento das medições à CONTRAT
TADA até, no máximo três dias
s úteis do mês
subs
sequente ao
o da apresentação das faturas;
02.0
07 – Liberar as áreas nas
n
quais serão executtados os se
erviços a cargo da CON
NTRATADA, adotando todas
as providências
p
s necessária
as para que
e os ditos se
erviços se desenvolvam
d
m na forma
a do quanto
o ajustado entre
e
as partes.
p
02.0
08 - Publica
ar o resumo
o do Contratto e os Adittamentos que houver, na Imprens
sa Oficial atté o 5º (quinto)
dia útil do mês seguinte ao
o da sua assinatura con
ntanto que isto ocorra dentro de 2
20 dias a co
ontar da refe
erida
assinatura, con
nforme art.6
61, § 1º da Lei 8.666/93.
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CLÁ
ÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕ
ÕES DA CO
ONTRATADA
A:

03.0
01 - Proced
der ao registro deste Contrato no
n CREA/BA
A, segundo as exigênc
cias da Lei 5.194/66 e da
Reso
olução n.º257/78 do CONFEA;
o ou não, assumindo
03.0
02 – Recrutar e manterr o pessoal necessário à execução
o da Obra, especializad
e
a
todos
os ônus,
ô
encarg
gos, obrigaç
ções e respo
onsabilidade
es de ordem
m trabalhista
a e previden
nciária;
03.0
03 - assumir inteira res
sponsabilida
ade pelos da
anos ou prejuízos causa
ados ao CONTRATANTE
E ou a terce
eiros,
deco
orrentes de dolo ou cu
ulpa na exe
ecução do objeto
o
deste
e Contrato, diretamentte por seus propostos e/ou
emp
pregados, não
n
excluind
do ou reduzindo essa responsabiilidade, a fiiscalização ou acompa
anhamento feito
pelo
o CONTRATA
ANTE ou porr seus prepo
ostos;
03.0
04 - É de responsabilidade exc
clusiva e in
ntegral do (a) CONTR
RATADO (A
A) a utilizaç
ção de pes
ssoal
(pro
ofissional) para
p
execução do objetto deste contrato, prin
ncipalmente responsável técnico para
p
os serv
viços
de engenharia,
e
o Sr.----------, CREA n° --------, conforme
c
ed
dital de licita
ação, incluíd
dos todas as despesas com
impo
ostos, segu
uros, taxas,, tributos, incidências fiscais e contribuiçõe
c
es de qualq
quer nature
eza ou espécie,
enca
argos sociais, trabalhis
stas, previd
denciários, salários
s
e quaisquer
q
outros encarrgos necess
sários à perrfeita
exec
cução do ob
bjeto desta licitação;
03.0
05 - Para o fiel cump
primento das obrigaçõ
ões assumidas, a CONTRATADA
A, com bas
se nos crité
érios
esta
abelecidos no
n § 1º do art.
a
56 da Le
ei Federal nº 8666/93, presta, no prazo máximo de 20 (v
vinte) dias úteis
após
s a assinatu
ura do pres
sente termo
o, garantia em uma da
as modalida
ades, no va
alor total de
e R$: ---(------),
equivalente a 5%
5 (cinco po
or cento) do
o valor glob
bal do contra
ato;
Parágrafo úniico. Na hipó
ótese do ite
em 03.04 desta
d
cláusu
ula, o CONT
TRATANTE p
poderá reterr pagamenttos à
CON
NTRATADA, na proporçã
ão dos preju
uízos verific
cados, até a solução da
a pendência.
03.0
06 –A Conttratada fica
a obrigada montar e manter
m
estrrutura física
a na sede do Municíp
pio, destinad
da a
aten
nder as de
emandas ad
dministrativ
vas do con
ntrato, com áreas mínimas de escritório e almoxariffado,
deviidamente equipadas co
om equipam
mento e pe
essoal qualifficado para pronto ate
endimento às
à necessidades
relacionadas.Ca
aso empres
sa não poss
sua sede ou filial no município de
d Maracás, fica obrigada instala
ar no
praz
zo máximo de
d 05 (cinco
o) dias úteis
s, após assinatura do contrato;
c
03.0
07 – Aceitar, nas mesmas condiç
ções da sua proposta, os acréscim
mos ou supressões detterminadas pela
CON
NTRATANTE, até o limitte de 25% (vinte
(
e cinc
co por cento
o) do valor global
g
inicia
al do Contrato;
03.0
08 –Retificar ou refazer as obras e serviços que
q
venham
m a ser mottivadamente
e recusadas
s pela Equip
pe de
Fiscalização, se
em ônus parra a CONTRATANTE;
03.0
09 – Respon
nder pelos danos
d
ou prrejuízos que
e a obra ven
nha a sofrerr, por ação o
ou omissão comprovad
da de
sua parte, até o seu recebimento definitivo pela CONTRATAN
C
NTE;
03.1
10 – Não su
ubcontratar nem sub-rrogar, parcia
al ou totalm
mente as ob
bras e serviços objeto deste Contrato,
salv
vo se autoriz
zada por esc
crito pela CONTRATANT
TE;
03.1
11 – Entre
egar à CON
NTRATANTE, inteirame
ente concluídas as ob
bras e serv
viços estipu
ulados, com
m as
insta
alações em perfeito fun
ncionamento, nos prazo
os definidos
s contratualmente;
03.1
12 – Adquiirir e mantter na agua
ada um “Diário de Oc
corrência” no
n qual se procederá ao registro
o de
ocorrrência que interessem ao andame
ento das obras e serviç
ços tais com
mo:
a) Pela
P
CONTR
RATADA:
-

A condiçõe
As
es prejudicia
ais ao andam
mento dos trabalhos;
t

-

A consultas a Equipe de Fiscalização ou a CO
As
ONTRATANT
TE;

-

erviços;
Conclusões de etapas e obras e se

-

Escassez de
e materiais necessários
s aos trabalh
hos;

-

Outras ocorrrências rele
evantes que
e devam serr registradas.
b) Pela CO
ONTRATANT
TE:

-

A
Aprovação
o impugna
ou
ação aos reg
gistros da C
CONTRATADA;

-

Pareceres sobre
s
o anda
amento dos
s trabalhos;
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-

Soluções da
as consultas
s formuladas pela CONT
TRATADA;

-

Determinaç
ções adicionais às orden
ns de serviç
ços e provid
dências indis
spensáveis a
ao seu cumprimento;

-

Outras ocorrrências rele
evantes.

ÁUSULA QU
UARTA – FI
ISCALIZAÇ
ÇÃO:
CLÁ
04.0
01 – A exec
cução das obras e serviços, objeto
o deste Contrato, está sujeita ao m
mais amplo e total controle
da CONTRATAN
C
NTE, que o exercerá, principalme
ente, através de uma Equipe de
e Fiscalizaçã
ão devidam
mente
cred
denciada.
04.0
02 – Caberá à Equipe de Fiscaliz
zação, perm
manentemen
nte, dar ass
sistência té
écnica às ob
bras e serv
viços,
solu
ucionar prob
blemas surgidos e, espe
ecialmente, os seguinte
es:
a) A
Acompanha
ar e inspeciionar a exe
ecução dos trabalhos contratados
s, inclusive testando e aprovando os
materiais e a qualidade
e das obras e serviços realizados;
b) A
Aprovar, re
ejeitar e/ou
u sustar as
s obras e serviços que estivere
em em des
sacordo com os proje
etos,
especificaçõ
ões e demaiis estipulaçõ
ões contratu
uais.
CLÁ
ÁUSULA QU
UINTA – DO
OS PRAZOS
S E VIGÊNC
CIA:
05.0
01 –O início
o da vigênc
cia do prese
ente contrato fica vinc
culado à data da assin
natura do mesmo,
m
ou seja,
s
____
_/____/202
21, assim como
c
o seu
u término em
e
___/___
___/2022, a contar da
a data do recebimento da
Orde
em de Serv
viço;
05.0
02 – O prazo previsto para
p
execuç
ção das obra
as poderá ser prorroga
ado em face
e de qualque
er das hipótteses
prev
vistas no Arrt. 57 § 1º, da Lei 8.66
66/93, em caso
c
de con
nveniência administrati
a
va ou em face da even
ntual
desc
continuidade de recursos financeirros.
CLÁ
ÁUSULA SEXTA – VAL
LOR DO CO
ONTRATO E DOTAÇÃO
O:
06.0
01 – O valorr global des
ste contrato é de R$: ---- (---------), de acordo
o com o res
sultado de obras
o
e serv
viços,
cons
stantes das planilhas propostas pe
ela CONTRA
ATADA do TP
P nº05/2021
1;
06.0
02 - A quan
ntidade estimada serve
e somente como
c
referê
ência para elaboração
e
da proposta
a de preço, não
tend
do a Prefeitu
ura e suas Secretariais
S
a obrigatorriedade de utilizar
u
das quantidades
s estimadas
s;
06.0
03 – No cálculo do saldo contratual deduzirr-se-ão as medições
m
das obras e serviços a preços inic
ciais,
excluídas, para tal fim, as medições de
d reajustam
mento;
04 – As de
espesas do presente contrato
c
de
e responsab
bilidade da CONTRATA
ANTE, ocorrrerá a conta
a de
06.0
segu
uinte rubrica
a orçamentária:
ento de De
espesa
Projetto/Atividade / Eleme
1- PREFEI
ITURA MUN
NICIPAL
De
espesa

Código
o da Dotaçã
ão

17
02
2.02.2.003.3
3.3.90.39.00..00.00.00

Descrição da Dota
ação
MANUTENÇÃO
O GABINETE DO
D PREFEITO - Fonte de Re
ecurso:
- RECURSOS
S ORDINÁRIOS
S

0

MANUTENÇÃO
O DA SECRET. ADM. E FINA
ANÇAS - Fonte
e de
Recurso: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS
S

90
04
4.04.2.005.3
3.3.90.39.00..00.00.00

MANUT. DA SEC.
S
DE DESENV. ECONÔM
MICO, AGRIC., ABAST Fonte de Recurso: 0 - RE
ECURSOS ORD
DINÁRIOS

133
05
5.05.2.027.3
3.3.90.39.00..00.00.00

MANUTENÇÃO
O DO SISTEMA DE ABAS
STECIMENTO DE ÁGUA
Fonte de Recurso: 0 - RE
ECURSOS ORD
DINÁRIOS

146
05
5.05.2.049.3
3.3.90.39.00..00.00.00

MANUTENÇÃO
O DA FEIRA LIVRE - Fon
nte de Recurrso:
RECURSOS ORDINÁRIOS
O

161

0 -

5.05.2.063.3
3.3.90.39.00..00.00.00
05
259

MANUTENÇÃO
O DA SECRET
TARIA DE INF
FRAESTRUTUR
RA - Fonte
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09
9.09.2.015.3
3.3.90.39.00..00.00.00

de Recurso:

2-FU
UNDO MUNI
ICIPAL DE SAÚDE
S
DE MARACAS
De
espesa
Código
o da Dotaçã
ão
29

08..08.2.029.3.3.90.39.00.00..00.00

72

08..08.2.030.3.3.90.39.00.00..00.00

97

08..08.2.031.3.3.90.39.00.00..00.00

Descrição da Dottação
MANUTENÇÃ
ÃO DO FUNDO
O MUNICIPAL DE SAÚDE - Fonte de
Recurso: 2 - RECEITAS E TRANSF. D
DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%
MANUTENÇÃ
ÃO DAS AÇÕES
S DA ATENÇÃ
ÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Fonte de Rec
curso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO
SUS
MANUTENÇÃ
ÃO DO HOSPIT
TAL MUNICIPAL - Fonte de
e Recurso:
2 - RECEITA
AS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%
1

3-FU
UNDO MUN
NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
AL
Des
spesa
o da Dotaçã
ão
Código
15

06.06.2.017.3.3.90.39.00.00.00.00

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Descriç
ção da Dota
ação

MANUTENÇÃO
O DA SECRETA
ARIA DE DESE
ENVOLVIMENT
TO SOCIAL
- Fonte de Recurso: 0 - RECURSOS
R
OR
RDINÁRIOS


ϰͲFUNDO
F
DE MANUT.
M
E DESENVOLV
D
VIMENTO DA
D EDUCAÇÃ
ÃO MARACA
AS
De
espesa

Códig
go da Dotaç
ção

Descrição da Dottação

181

07
7.07.2.052.3.3
3.90.39.00.00
0.00.00

MANUTENÇÃ
ÃO DA EDUCA
AÇÃO ESPECIIAL - Fonte de Recurso:
1 - RECEIT
TAS E TRANSF
F. DE IMPOSTO
OS - EDUCAÇÃ
ÃO - 25%
MANUTENÇÃ
ÃO DO ENSIN
NO INFANTIL
L – CRECHE - Fonte de
Recurso:
1 RECE
EITAS E TRA
ANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO - 25%

209

07
7.07.2.055.3.3
3.90.39.00.00
0.00.00

37

07
7.07.2.007.3.3
3.90.39.00.00
0.00.00

MANUT. DA
D
SECRETAR
RIA DE EDUCAÇÃO, CU
ULTURA E
ESPORTE - Fonte de Rec
curso: 1 - R
RECEITAS E TRANSF. DE
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

60

07
7.07.2.008.3.3
3.90.39.00.00
0.00.00

MANUTENÇÃ
ÃO DA EDUCA
AÇÃO INTEGR
RAL - Fonte de Recurso:
1 - RECEIT
TAS E TRANSF
F. DE IMPOSTO
OS - EDUCAÇÃ
ÃO - 25%

81

07
7.07.2.009.3.3
3.90.39.00.00
0.00.00

MANUTENÇÃ
ÃO DO ENS
SINO FUNDA
AMENTAL - Fonte de
Recurso:
1 RECE
EITAS E TRA
ANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO - 25%

111

07
7.07.2.010.3.3
3.90.39.00.00
0.00.00

MANUTENÇÃ
ÃO DO ENSIN
NO INFANTIL - PRÉ-ESCOL
LA - Fonte
de Recurso:
1 - REC
CEITAS E TR
RANSF. DE IM
MPOSTOS EDUCAÇÃO - 25%

CLÁ
ÁUSULA SÉTIMA – RE
EGIME DE EXECUÇÃO
E
O:
07.0
01 – O regime de exec
cução das obras
o
e serrviços, objetto deste Co
ontrato, é o de Empreiitada por Menor
Preç
ço por Lote, com mediç
ção dos quantitativos efetivamente
e realizados
s para fins d
de quitação.
CLÁ
ÁUSULA OITAVA – ME
EDIÇÕES, PA
AGAMENTOS E REAJUS
STAMENTOS
S:
08.0
01 – A CONTRATAN
C
NTE dará quitação à CONTRA
ATADA med
diante a apresentação de fatturas
corrrespondente
es às mediç
ções de obras e serviço
os executad
dos, segund
do os critérios técnicos
s de aferição de
quantitativos e aos preços constantes
s da Propostta oferecida no TP nº 05/2021;
08.0
02 – A Equipe de Fisca
alização da CONTRATA
ANTE efetua
ará mensalm
mente até o dia 20º(vigésimo) dia de
cada
a mês com a participaç
ção da CON
NTRATADA, a medição das obras e serviços e
executados, emitindo, até
a o
últim
mo dia do mês,
m
o Boletim de Mediç
ção respectivo.
08.0
02.1 – Os re
esultados das mediçõe
es serão lançados em Boletim
B
de Medição,
M
conforme os quantitativo
q
os de
obra
as e serviços apurados;;
08.0
02.2 – Ocorrrendo pequ
uenas diverg
gências nas
s medições apresentadas, as mesm
mas, desde que não se
eja a
final, serão aprrovadas com
m as devidas
s ressalvas, e constituirão objeto de
d acerto na
a medição subsequente
s
e;
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08.0
02.3 – Nos preços conttratuais já deverão
d
esta
ar incluídos todos os cu
ustos diretos e indiretos, bem com
mo os
deve
eres e obrig
gações e enc
cargos da contratação voltados à plena execu
ução do obje
eto respectiivo;
08.0
03 – Quaisq
quer novos tributos ou encargos le
egais que venham a se
er criados o
ou aumentad
dos no curs
so da
exec
cução do Contrato
C
e que
q
represe
entem acré
éscimos nos
s preços ajustados, be
em como quaisquer
q
novas
incid
dências ou ocorrência
as que po
ossam impllicar no de
esequilíbrio econômico-financeiro
o do Contrato,
incid
dentes a partir da data de apresen
ntação das propostas,
p
implicarão na
n revisão d
dos preços respectivos;
r
08.0
04 – Aconttecendo o inverso da
a previsão consignada
a no sub-ittem preced
dente, isto é, elimina
ação,
suprressão e/ou
u diminuição
o de alíquo
otas, a partir da data desta
d
Licitação, a CON
NTRATADA fará
f
o desc
conto
cabíível e propo
orcional nos seus preços, em favorr da CONTRA
ATANTE;
08.0
05 – A Equipe de Fiscalização poderá, em qua
alquer medição, dar cu
umprimento à modificações adequadas
àme
edição anterriormente fe
eita;
08.0
06 – Os preços contrratuais serã
ão irreajusttáveis pelo período de
e 1 (hum) ano a parrtir da data
a de
apre
esentação das
d Proposta
as de Preço.. Após este período os mesmos se
erão reajusta
ados, na me
esma propo
orção
e pe
eriodicidade
e da variação verificada
a no índice da
d coluna 35
3 da FGV. Os preços s
serão reajus
stados na fo
orma
da Lei
L com a ap
plicação da seguinte fórmula de re
eajuste:
CLÁ
ÁUSULA NO
ONA – ALTE
ERAÇÕES CONTRATU
C
UAIS:
09.0
01 – Haven
ndo alteraçõ
ões que importem em
m modificaçõ
ões de cláu
usula contra
atual, será indispensáv
vel a
lavratura de terrmo aditivo, com o pré
évio exame e aprovação
o da CONTR
RATANTE;
02 – Se a alteração forr provenientte de obras
s e serviços adicionais a CONTRAT
TADA obriga
ar-se-á aceittar o
09.0
enca
argo de sua
a execução até
a o limite quantitativo
o de 25% (v
vinte e cinc
co por cento
o);
09.0
03 – Se as obras
o
e serv
viços adicio
onais forem da mesma espécie, e executáveis
e
s sob as me
esmas condiições
de outros,
o
cujo
os custos unitários
u
já estejam previstos contratualmen
nte, tais prreços serão adotados para
remunerar os ditos
d
serviço
os adicionais
s.
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA - “FO
ORÇA MAIOR”:
CLÁ
10.1
1 - Entend
de-se por motivo
m
de “F
Força Maior””, greve, loc
ck-out ou ou
utras perturrbações industriais, ato
os de
inim
migo público, guerras, bloqueios,
b
in
nsurreições levantes, epidemias,
e
a
avalanches,
, terremotos
s, tempesta
ades,
raios, enchente
es, perturba
ações civis, explosões, ou quaisquer outros ac
contecimenttos semelha
antes aos acima
o de força equivalente
e, que fujam ao contrrole razoáve
el de qualqu
uer parte in
nteressada que,
relacionados, ou
mes
smo agindo diligenteme
ente, não co
onsiga impe
edir sua ocorrência;
10.0
02 O term
mo “Força Maior” ta
ambém deve incluir qualquer atraso causado por legislação
o ou
regu
ulamentação
o, por ação
o ou omissão do CONTR
RATANTE, por
p ato de terceiros
t
po
or ela recon
nhecido e ou
utros
que venham oc
casionar atrasos à CO
ONTRATADA. Nenhuma parte será responsável para com
m a outra pelos
p
asos de motivos de “Forrça Maior”;
atra
10.0
03 O termo “Força Ma
aior” não inc
clui greves na própria firma
f
CONTRATADA;
10.0
04 - Se a CONTRATAD
DA ficar tem
mporariame
ente imposs
sibilitada, to
otal ou parrcialmente, por motivo
os de
“Forrça Maior”, de
d cumprir os deveres e responsabilidade rela
ativos ao se
eu trabalho, deverá;
10.0
05 - Comunicar imedia
atamente a existência desses motivos de “Fo
orça Maior”, com o que
e cessarão seus
deve
eres e respo
onsabilidade
e relativos à execução das obras até
a que tais motivos sejam superados;
10.0
06 - O pra
azo especifficado para
a execução das obras
s poderá ser estendid
do pelo pe
eríodo que seja
nece
essário para
a compensa
ar o tempo de
d interrupç
ção causado
o pelo motiv
vo de “Força
a Maior”;
10.0
07 - Qualq
quer dúvida com res
speito a esta extensão de pra
azo será devidamente
e acertada por
conc
corrência mútua,
m
entre
e a CONTR
RATANTE e a CONTRAT
TADA, visan
ndo encontrrar a melho
or solução para
amb
bas as parte
es;
10.0
08 - Se o im
mpedimento
o causado por
p motivo de
d “Força Maior”
M
se es
stender por prazo supe
erior a 03 (ttrês)
mes
ses, imposs
sibilitando o cumprime
ento do con
ntrato, a CO
ONTRATANT
TE poderá rrescindi-lo no todo ou
u em
partte, mediante
e notificação
o por escrito à CONTRA
ATADA;
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10.0
09 - O comu
unicado sob
bre “Força Maior”
M
será julgado no recebimentto deste, referente à ac
ceitação do fato
com
mo “Força Maior”
M
ou não,
n
mas a CONTRATA
ANTE poderá contesta
ar em fase anterior a veracidade
e da
ocorrrência real.
CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA – PR
RIMEIRA – PARALISA
AÇÃO DOS SERVIÇOS
S:
11.0
01 – A CON
NTRATANTE
E poderá, por
p
presente
es razões de
d interesse
e público, d
devidamentte justificadas e
com
mprovadas, paralisar ou
o suspender a execu
ução das Obras
O
e Se
erviços obje
eto do pres
sente Contrato,
med
diante comu
unicação porr escrito à CONTRATAD
C
DA;
11.0
02 – Na hipótese de su
uspensão po
or ordem da
a CONTRATA
ANTE, e no interesse d
desta, a CONTRATADA será
reem
mbolsada das
d
despesa
as com pe
essoal posto
o à disposição das obras,
o
e do
os equipam
mentos deixados
improdutivos;
11.0
03 – Ocorrrendo para
alisação em
m caráter definitivo, a CONTRA
ATADA rece
eberá, conttra entrega
a de
docu
umentos co
omprobatórrios das de
espesas realizadas po
or força deste Contrrato, os va
alores a se
eguir
discriminados:
a) Valor
V
das Obras
O
e Serv
viços, até en
ntão executados e apro
ovados pela Fiscalização;
b) Valor
V
das despesas de desmobiliza
ação;
c) V
Valor do custo de aquiisição dos materiais
m
es
stocados parra utilização
o nas obras
s e serviços,, corrigidos pelo
ção e a de desmobiliza
d
ção;
IGPM-FGV, entre a datta de aquisiç
d) Valor
V
corres
spondente ao
a saldo das
s cauções depositadas.
CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA - SEGUNDA DA
AS PENALIDADES:
12.0
01 – Pela in
nexecução total
t
ou parrcial do conttrato, por parte
p
da CO
ONTRATADA
A, a CONTRA
ATANTE pod
derá,
gara
antida prévia defesa, aplicar à CON
NTRATADA as seguinte
es sanções:
a) Advertência
A
a;
b) Multa de 0,1%
0
(Um décimo por cento) do valor das
d
obras e serviço em atraso
o, acrescido
o do
reajustamento previsto
o no sub-ite
em 08.07;
a do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE
E, pelo praz
zo de 02 (d
dois)
c) Suspensão temporária
anos;
02 – A multta será desc
contada dos
s pagamentos ou da ga
arantia conttratual, ou q
quando for o caso, cob
brada
12.0
adm
ministrativa ou judicialm
mente;
12.0
03 – A inob
bservância, pela CONT
TRATADA, das
d
normas e especific
cações técn
nicas aplicáv
veis às obrras e
serv
viços, motiv
vará a aplicação pela CONTRATAN
C
NTE, de mu
ulta equivale
ente a 5% (cinco por cento) do valor
v
dos trabalhos realizados em
e
desacorrdo com ta
ais normas e especifica
ações, salvo se corrigidos em te
empo
hábil;
04 – Deixa
ando a CONTRATANTE
E de quitarr as fatura
as no prazo estabelec
cido no ite
em 02.06, será
12.0
cons
siderada in
nadimplente
e e pagará, à CONTRATADA, multa perrcentual so
obre as fa
aturas devidas,
equivalentes a variação de
d IGPM-FG
GV, no perío
odo transco
orrido entre a data da inadimplên
ncia e o efe
etivo
paga
amento.
CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA - TERCEIRA – RECEBIME
ENTO DAS OBRAS
O
E SERVIÇOS:
S
13.0
01 – As ob
bras e serviços serão dados por concluídos quando ex
xecutado o objeto des
ste instrum
mento
conttratual;
13.0
02 – A CONT
TRATADA deverá entre
egar as obra
as e serviços inteiramente concluíd
dos, com as
s instalações
s em
perffeito funcion
namento sen
ndo na ocas
sião procediida uma vistoria geral pela
p
Equipe de Fiscaliza
ação;
13.0
03 – Encon
ntrando a Equipe
E
de Fiscalização
o alguma falha
f
ou de
efeito, por ocasião da
a vistoria geral,
com
municará a CONTRATAD
C
DA para que sejam feita
as as devida
as correções
s, após o qu
ue será feita
a nova inspeção
para
a fins de em
missão do Te
ermo de Con
nclusão;
13.0
04 – As ettapas de ob
bra e serviiços suscetíveis de ex
xecução ind
dependente e que, po
or isso, pos
ssam
com
mportar entrega parcia
al, serão objeto
o
de comunicaçã
c
ão da CON
NTRATADA e poderão ser recebidas,
indiv
vidualmente
e, pela CON
NTRATANTE,, na forma prescrita
p
nesta cláusula
a.
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CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA - QU
UARTA – RE
ESCISÃO CONTRATU
C
AL:

15.0
01 – Reconh
hecidos os direitos
d
prev
vistos no artt. 77 da Lei n.º 8.666/93, o CONT
TRATANTE poderá
p
rescindir,
unila
ateralmente
e, este Conttrato, independente de interpelaçã
ão judicial ou extrajudic
cial, sempre
e que ocorre
er:
15.0
02- o não cu
umprimento
o ou o cump
primento irrregular, pela
a CONTRATA
ADA, de sua
as obrigaçõe
es e das demais
cláu
usulas contra
atuais;
15.0
03- a inobse
ervância, po
or parte da CONTRATAD
DA, das esp
pecificações do CONTRA
ATANTE;
15.0
04- a subco
ontratação, cessão, tra
ansferência do objeto contratual ou associação da CON
NTRATADA com
terceiros, sem prévia aprovação escritta do CONT
TRATANTE;
15.0
05- imperícia, negligên
ncia ou imp
prudência por parte da
a CONTRATA
ADA, na ex
xecução das
s especifica
ações
conttratuais;
15.0
06- o desate
endimento às
à determin
nações da fis
scalização do
d CONTRAT
TANTE;
15.0
07- o comettimento reitterado de fa
alhas, na ex
xecução des
ste instrume
ento, pela C
CONTRATADA, anotadas
s em
registro próprio
o pelo representante do
o CONTRATA
ANTE;
15.0
08- a decrettação de falência, insolvência ou concordata
c
da
d CONTRAT
TADA duran
nte a execuç
ção contratu
ual;
15.0
09- a dissolu
ução da CONTRATADA;;
15.1
10- a altera
ação social ou a modificação, da finalidade
f
ou
o da estruttura da CON
NTRATADA que, a juíz
zo do
CON
NTRATANTE, prejudique
e a execução deste Con
ntrato.
§ 1o
o. A rescisão
o contratual poderá serr:
va, por ato unilateral do
I - administrati
a
d CONTRAT
TANTE nos casos
c
acima
a previstos;
II - judicial, nos
s termos da
a legislação em vigor;
III - amigável, por acordo entre as pa
artes.
§ 2o
o. Na hipóte
ese de ocorrrência da re
escisão, apliica-se, confforme o caso, as dispos
sições do arrt. 80 da Le
ei n.º
8.66
66/93;
§ 3o
o. Em qualquer caso de rescisão
o, o CONTR
RATANTE po
oderá dar continuidade
c
e ao objeto
o contratuall por
exec
cução direta
a ou indireta
a;
§ 4o
o. O CONTR
RATANTE após notifica
ar a CONTR
RATADA da rescisão co
ontratual, to
omará poss
se imediata das
parc
celas efetiv
vamente já executada
as, decorre
entes deste
e Contrato, bem com
mo de todo
os os mate
eriais
exis
stentes, dev
vendo porém
m, no prazo máximo de
e 20 (vinte) dias, contados a partirr da notifica
ação, aprese
entar
um relatório co
ompleto e av
valiação dettalhada, histtoriando as razões da rescisão;
r
§ 5o
o. A avaliaç
ção, acima citada, dev
verá ser feitta por uma Comissão a ser desig
gnada pelo CONTRATANTE,
com
mposta de 03
0 (três) membros,
m
s
sendo
um escolhido entre as pessoas
p
do CONTRATA
ANTE, outro
o da
CON
NTRATADA, e o terceiro
o, que a pre
esidirá, entre
e pessoas alheias.
a
§ 6o
o. A Comiss
são terá um
m prazo de 20
2 (vinte) dias,
d
a partir de sua co
onstituição, para apres
sentação de
e seu
relatório conclu
usivo, o qual servirá para o acerto de contas entre
e
o CON
NTRATANTE e a CONTR
RATADA;
o. Rescindid
do o Contratto, a CONTRATADA terrá um prazo
o de 10 (de
ez) dias, a c
contar do ac
certo de con
ntas,
§ 7o
para
a desmobiliz
zar o canteiro e deixá-llo inteirame
ente livre e desimpedid
d
o;
§ 8o
o. Em qualq
quer caso de
e rescisão contratual, serão
s
asseguradas à CO
ONTRATADA
A os direitos
s de defesa e de
recu
ursos previs
stos no art. 78, parágra
afo único, e no art. 109
9, alínea d, da
d Lei nº 8.666/93.
CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA – QU
UINTA– FO
ORO:
15.0
01 – Diverg
gências que
e eventualm
mente poss
sam vir a surgir em decorrência
a deste Contrato que não
poss
sam ser diriimidas direttamente enttre as parte
es contratan
ntes, ficarão
o sujeitas ao
o Foro de Maracás
M
– Ba
ahia,
renu
unciando as
s partes a qu
ualquer outro, por mais
s privilegiad
do que seja..
Mara
acás (Bahia
a), __ de __
__________
________de
e 2021.
_____
__________
__________
__________
_____
PREFEITURA MUNICIPA
M
L DE MARA
ACÁS
Uilson Venâ
âncio Gomes de Novaes
s
CONTRATANT
TE
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____
__________
__________
__________
_____

(Empresa)
Nome
e do Respon
nsável
C
CONTRATAD
DO
VISTO DA ASSESSORI
A
IA JURÍDIC
CA
Do exposto,
e
o presente
p
Co
ontrato está
á de acordo com as norrmas vigenttes, preench
hendo todos
s os requisittos e
form
malidades le
egais, em na
ada restand
do contraria
ado os dispo
ositivos e to
odas as exig
gências con
nsignadas na
a Lei
n. 8.666/93,
8
e suas alterações postteriores, e estando ob
bservados e cumprido
os todos os seus limittes e
cláu
usulas obrigatórias dos Contratos Administrat
A
tivos, opinando, destarrte, esta ass
sessoria pella concretização
destta avença.

__
________
_________
_________
__
HYONE DO
OS SANTOS
S RIBEIRO
Ass
sessor Juríd
dico
OA
AB/BA 46.9
910
TESTEMUNHAS:
1.__
__________
__________
__________
_______
CPF: ________
__________
_______.
2.__
__________
__________
__________
_______
CPF: ________
__________
_______.
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Á
Preffeitura Mun
nicipal de Maracás
M
- Ba
ahia
A/C: Comissão
o Permanen
nte de Licita
ação
Mod
dalidade:To
omada de Preçonº05/2
P
2021
Tipo
o de Licitação: Menorr Preço por Lote.
ANEXO II
I
MODELO
O DE CRED
DENCIAL

A (n
nome da empresa)-----------, CN
NPJ, nº-----------, com sede à-----------, nes
ste ato representado pelo
(s) (diretores ou sócios
s, com qua
alificação completac
nome, RG
G, CPF, nacionalidade
e, estado civil,
c
proffissão e en
ndereço) pe
elo presentte instrume
ento de ma
andato, nomeia e con
nstitui, seu
u(s) Procurador
(es)) o Senhor (a) -----------, (nacion
nalidade, es
stado civil, profissão),, portador d
do Registro
o de Identid
dade
nº ----------, expedido pela -----------, devidamente inscrito no
o Cadastro
o de Pesso
oas Físicas
s do
Ministério da Fazenda, sob o nº ----------,, residente
e à rua -----------, n
nº -----------, como meu
man
ndatário, a quem confiro amplo
os poderes
s para junto ao Órgã
ão-----------, praticar todos os atos
nece
essários, relativos ao
o procedim
mento licitattório na modalidade
m
de TP nº 05/2021, conferindo--lhe,
aind
da, poderes
s especiais para desis
stir de recu
ursos, interrpô-los, ap
presentar la
ances, nego
ociar preços e
dem
mais condiç
ções, confe
essar, desistir, firmarr comprom
missos ou acordos, re
eceber e dar
d
quitaçã
ão e
pratticar todos os demais atos pertin
nentes ao certame, em
m nome do proponente dando tudo como bom,
b
firm
me e valioso
o.
Marracás (Bahia
a), __ de __________
_
_________
_de 2021.

_____
_________
__________
_________
______
R
Razão
Socia
al
CNPJ
Nome do Representa
ante Legal
S
Sócio
admiinistrador da
d empres
sa
Assinatura
a

O
Observaçã
ão: emitir em
e papel tiimbrado da
a empresa
a.

Página 23 de 30





CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3KRH2P9Y45ZMTG8ITBPJEQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
19 de Outubro de 2021
26 - Ano - Nº 4338

Maracás




Á
Preffeitura Mun
nicipal de Maracás
M
- Ba
ahia
A/C: Comissão
o Permanen
nte de Licita
ação
Mod
dalidade:To
omada de Preçonº05/2
P
2021.
Tipo
o de Licitação: Menorr Preço por Lote.

A
ANEXO
III
I
DECLAR
RAÇÃO DE
E CONHECI
IMENTO DO EDITALE ATENDIMENTO ÀS
S EXIGÊNC
CIAS DE
ABILITAÇÃ
ÃO
HA
A (nome da empresa) _________
_______, inscrito
i
sob
b CNPJ, nº. -----------, com se
ede à----------,
declara, sob as
a penas da
a lei, que tem
t
pleno conhecime
ento dos re
equisitos de
e habilitaçã
ão e atende às
exig
gências previstas no edital
e
de TPnº 05/2021
1.
Marracás (Bahia
a), __ de __________
_
_________
_______de 2021.

_____
_________
__________
_________
______
R
Razão
Socia
al
CNPJ
Nome do Representa
ante Legal
S
Sócio
admiinistrador da
d empres
sa
Assinatura
a

O
Observaçã
ão: emitir em
e papel tiimbrado da
a empresa
a.
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Á
Preffeitura Mun
nicipal de Maracás
M
- Ba
ahia
A/C: Comissão
o Permanen
nte de Licita
ação
dalidade:To
omada de Preçonº05/2
P
2021
Mod
Tipo
o de Licitação: Menorr Preço por Lote

A
ANEXO
IV
M
MODELO
D DECLAR
DE
RAÇÃO DE PROTEÇÃO
O AO TRABALHO DO
O MENOR
Dec
claramos, sob
s
as pena
as da lei, em
e atendim
mento ao quanto
q
prev
visto no inc
ciso XXXIIII do art. 7º da
Con
nstituição Fe
ederal, parra os fins do disposto no inciso V do art. 98
8 da Lei Estadual 9.43
33/05, que não
emp
pregamos menor
m
de 18
1 anos em trabalho noturno,
n
perigoso ou in
nsalubre,
( ) nem
n
menorr de 16 ano
os.
() nem menor de 16 anos
s, salvo na condição de
d aprendiz
z, a partir de
d 14 anos.
Marracás (Bahia
a), __ de __________
_
_______de
e 2021.

_____
_________
__________
_________
______
R
Razão
Socia
al
CNPJ
Nome do Representa
ante Legal
S
Sócio
admiinistrador da
d empres
sa
Assinatura
a



O
Observaçã
ão: emitir em
e papel tiimbrado da
a empresa
a.
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Á
Preffeitura Mun
nicipal de Maracás
M
- Ba
ahia
A/C: Comissão
o Permanen
nte de Licita
ação
dalidade:To
omada de Preçonº05/2
P
2021.
Mod
Tipo
o de Licitação: Menorr Preço por Lote.

ANEXO V
MOD
DELO DE DECLARAÇÃ
D
ÃO DE DES
SIMPEDIM
MENTO DE LICITAR E CONTRA
ATAR
Dec
claramos, sob
s
pena de Lei, qu
ue a emprresa -----------, (razão
o social/CN
NPJ) -----------, não está
impedida de licitar
l
ou contratar
c
c
com
a Adm
ministração direta e indireta da União, do
os Estados, do
al e dos Municípios,
M
abrangend
do inclusive
e as entida
ades com personalida
ade jurídica
a de
Disttrito Federa
dire
eito privado
o sob contro
ole do pode
er público e as fundações por ele
e instituídas
s ou mantid
das.
Marracás / Bahia, ___ de _________
_________
____de 202
21.

_____
_________
__________
_________
______
R
Razão
Socia
al
CNPJ
Nome do Representa
ante Legal
S
Sócio
admiinistrador da
d empres
sa
Assinatura
a

O
Observaçã
ão: emitir em
e papel tiimbrado da
a empresa
a.
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Á
Preffeitura Mun
nicipal de Maracás
M
- Ba
ahia
A/C: Comissão
o Permanen
nte de Licita
ação
dalidade:To
omada de Preçonº05/2
P
2021
Mod
Tipo
o de Licitação: Menorr Preço por Lote.
ANEXO VI
I
DECLARAÇ
D
ÇÃO DE ID
DONEIDADE
----------(Razã
ão Social da Licitantte) -----------, estabe
elecida a ----------, (Endereço Completo
o da
scrita no CNPJ sob
b o Nº ----------,
Licittante) -----------, ins
(CNP -----------, através de seu
Dire
etor/Respon
nsável Lega
al, Sr(a) ----------, (N
Nome)-----------, decla
ara, sob as penas da lei, que não foi
declarada inidô
ônea para licitar
l
ou co
ontratar com
m a Administração Pú
ública.
Por ser ex
xpressão de
e verdade, firmamos
f
o presente.
Marracás (Bahia
a), __ de __________
_
_________
___de 2021
1.

_____
_________
__________
_________
______
R
Razão
Socia
al
CNPJ
Nome do Representa
ante Legal
S
Sócio
admiinistrador da
d empres
sa
Assinatura
a

O
Observaçã
ão: emitir em
e papel tiimbrado da
a empresa
a.
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Á
Preffeitura Mun
nicipal de Maracás
M
- Ba
ahia
A/C: Comissão
o Permanen
nte de Licita
ação
dalidade:To
omada de Preçonº05/2
P
2021
Mod
Tipo
o de Licitação: Menorr Preço por Lote.
04/11/202
Abe
ertura dos envelopes:
e
21. = Horárrio: 09h00m
min.
A
ANEXO
VII
PLANILH
HA ORÇAMENTÁRIA
Objjeto:ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚ
ĚĂƐ ƉĂƌĂ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ
Ɖ
Ě ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ŵĆŽ ĚĞ ŽďƌĂ ƉĂƌĂ
ĚĞ

ŽƉĞƌƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆĆŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵ
ŵĂ ĚĞ ĂďĂƐƚƚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
Ğ ĄŐƵĂ ĚĂ ƐĞĚĞ Ğ ǌŽŶĂ ƌƵƌĂů͕ ƐĞƌǀŝĕĕŽƐ ĚĞ ƉĞĚƌĞ
ĞŝƌŽ͕ ĐĂƌƉŝŶƚƚĞŝƌŽ͕
ƉŝŶƚŽƌ͕ ĞůĞƚƌŝĐŝƐƚƚĂ͕ ĐĂůĐĞƚĞŝƌƌŽ Ğ ĚŝĂƌŝƐƚĂ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĞ ĨŽ
ŽƐƐĂƐ ƐĠƉƚŝĐĂĂƐ͕ ƐƵŵŝĚŽƵƌƌŽƐ Ğ ƉĞƋƵĞ
ĞŶŽƐ ƌĞƉĂƌŽƐƐ Ğŵ
ƉƌĠĚ
ĚŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐƐĞŵĂƚĞŶĚŝŵ
ŵĞŶƚŽĂƐŶĞ
ĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐƐƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞddĞƌŵŽĚĞZĞ
ĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ŶĞǆŽ
/ĚŽĚŝƚĂů͘
Apre
esentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de
e preços, d
detalhada na planilha anexa, para
execuçãoda ob
bra de que trata o processo licittatório em epigrafe, conforme
c
especificação constante do
Edittal e Anexos.
•

ERVIÇOS
DOS SE

LOT
TE 1
Ite
em

Quant.

Unid..

Especificação

1

1660
0

Diária
a

SERVIÇO
OS DE PEDREIRO (777205703)

2

1850
0

Diária
a

SERVIÇO
OS BRAÇAIS (7
777208613)

5

1170
0

Diária
a

6

400

7
8

Preço Unit.
Máximo
o

Total Previsto

164,00

272.240,00
0

90,50

167.425,00
0

SERVIÇO
OS DE PINTOR
R (35352559)

156,25

182.812,50
0

Diária
a

SERVIÇO
OS DE CALCET
TEIRO (353525
562)

136,25

54.500,00
0

360

Diária
a

SERVIÇO
OS DE ELETRIC
CISTA (35352
2564)

170,00

61.200,00
0

880

Diária
a

SERVIÇO
OS DE CARPINTEIRO/ MARC
CINEIRO
(7772057
704)

167,50

147.400,00
0
885.577,50
0

LOT
TE 2
Ite
em

Quant.

Unid..

3

1056
6

M3

4

978

M3

Especificação
SERVIÇO
OS NA EXECUÇ
ÇÃO DE FOSSA
A SÉPTICA,
INCLUSO
O ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO,
ASSENTA
AMENTO DE TIIJOLO CERÂMICO
MACIÇO, EM TODAS AS
A PAREDES, CHAPISCO,
C
MONTAGEM E INSTALA
AÇÃO DA TAM
MPA EM
CONCRET
TO ARMANDO DE 10CM DE ESPESSURA
E NO FUN
NDO DA FOSS
SA CONCRETO
O DE 4CM.
(7772086
683)
SERVIÇO
OS NA EXECUÇ
ÇÃO DE SUMID
DOURO,
INCLUSO
O ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO,
ASSENTA
AMENTO DE TIIJOLO CERÂMICO
MACIÇO, EM TODAS AS
A PAREDES REBOCADA,
R
MONTAGEM E INSTALA
AÇÃO DA TAM
MPA EM
CONCRET
TO ARMADO DE
D 10CM DE ESPESSURA.
E
(7772086
684)

Preço Un
nit.
Máximo
o

Total Previsto

287,25

303.336,00
0

287,25

280.930,50
0

584.266,50
0
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LOT
TE 3
Ite
em

Quant.

Unid..

9

6500
0

Diária
a

Especificação

Preço Un
nit.
Máximo
o

SERVIÇO
OS DE LIMPEZA
A MANUTENÇÃ
ÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO
O DE POÇOS ARTESIANOS,
A
ZONA RU
URAL DO MUNICÍPIO. (7772
205709)

88,95

Total Previsto
578.175,00
0

Obs
s.: A quanttidade estim
mada serve
e somente como referrência para
a elaboração da propo
osta, não te
endo
a Prrefeitura e suas Secretariais a ob
brigatorieda
ade de utilizar das qua
antidades e
estimadas.
Os p
prazos por nos indicad
dos são os que se seg
guem:
a) Sendo todos
t
os materiais por conta da CONTRATA
ANTE;
b) Validade da propo
osta: 60 (se
essenta) dia
as;
c) Prazo de
d execução
o dos serviç
ços: 12 MESES
Marracás / Bahia, ___ de _________
_________
_de 2021.

_____
_________
__________
_________
______
R
Razão
Socia
al
CNPJ
Nome do Representa
ante Legal
S
Sócio
admiinistrador da
d empres
sa
Assinatura
a

O
Observaçã
ão: emitir em
e papel tiimbrado da
a empresa
a.
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Á
Preffeitura Mun
nicipal de Maracás
M
- Ba
ahia
A/C: Comissão
o Permanen
nte de Licita
ação
dalidade:To
omada de Preçonº05/2
P
2021
Mod
Tipo
o de Licitação: Menorr Preço por Lote.

A
ANEXO
VII
II
DECLARAÇÃO DE NÃO-VÍNCU
ULO COM ÓRGÃO
Ó
PÚ
ÚBLICO
A Emprresa (inserir razão soc
cial), inscritta no CNPJ nº (inserirr número), com sede a (inserir nome
da rua/avenid
da, bairro e cidade), por inte
ermédio de
e seu reprresentante legalo(a) Sr(a) (inserir
mecompleto
o), portador(a) da Carteira de Id
dentidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF
nom
nº (inserir
(
núm
mero) e RG
G nº (inserirr número), DECLARA sob pena das
d sanções
s previstas em lei, qu
ue os
sóciios da emp
presa não são vincula
ados a ess
sa Administtração Púb
blica, do Município de
e Maracás, por
forç
ça do art. 9º, III, § 3º da lei 8.666/93
3, tanto em
m atividade, quanto em
m regime de
d licença. Não
sou servidor(a
a) da Admin
nistração Pública Mun
nicipal, Dire
eta ou Indirreta, bem c
como emprregado de suas
subsidiárias e controlada.
s express
são de verd
dade, firmo a presente
e.
Por ser
Marracás / Bahia, ___ de _________
_________
__de 2021.

_____
_________
__________
_________
______
R
Razão
Socia
al
CNPJ
Nome do Representa
ante Legal
S
Sócio
admiinistrador da
d empres
sa
Assinatura
a

Observação: emitirr em papell timbrado da empresa.
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