Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 13.71-7.277/0001-81

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.° PP001/2016

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL / MENOR LANCE
Data: 12 de fevereiro de 2016
Horário de inicio para o credenciamento: 08:00 horas
Horário de abertura: 08:00 horas
Horário limite para entrega dos envelopes: até a abertura da sessão.
Local: Prefeitura Municipal de Jussara — Praça Máximo Guedes, 93, Centro,
Jussara-Ba, CEP. 44925-000, Fone:(74) 3647-1029 — e-mail:
pmjussara@yahoo.com.br — Sala de Licitações.
O Município de Jussara, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, mediante o Pregoeiro, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local acima indicados, fará realizar licitação
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
conforme descrito neste Edital e seus anexos.
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente à Lei
10.520 de 17/07/02, Decreto Federal 3.555/00 e 5.450/05 e à Lei 8.666 de
21/06/93 com as devidas alterações, ao Decreto Municipal 317/2011, à Lei
Complementar 123/06 e demais normas pertinentes.
1 - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Coleta e
Transporte de Lixo Urbano. As propostas deverão obedecer às
especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte
integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de
processamento do Pregão Presencial, após o credenciamento dos
interessados que se apresentarem para participar do certame.
2— CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar do certame todos os
interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação,
comprovada através de contrato social, que preencherem as condições de
credenciamento constantes deste Edital.
3— CREDENCIAMENTO:
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3.1 — Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto ou contrato social ou outro
instrumento de registro comercial registrado na Junta Comercial, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura;
b)Tratando-se de procurador, além do documento acima citado, o instrumento
de procuração público ou particular, com poderes específicos para formular
lances, negociar preço, interpor recursos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame acompanhado do correspondente documento, dentre os
indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
3.2 — O representante legal e o procurador deverá identificar-se exibindo a
Carteira de Identidade ou outro documento de identificação que contenha foto.
3.3 — Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante
credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma
credenciada.
3.4— A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará
a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização
expressa do Pregoeiro.
3.5 — Apresentação da Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de
Habilitação, da Proposta e dos Documentos de Habilitação.
4— DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS:
4.1 — Os documentos de credenciamento, especificados no item 3.1, 3.2, 3.5
deverão ser apresentados fora dos Envelopes n° 01 e 02.
4.2 — A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua
parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Envelope n° 01 — Proposta
Pregão Presencial n° PP001/2016
Envelope n° 02 — Habilitação
Pregão Presencial n° PP001/2016
4.3 — A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e
redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante
legal da licitante ou procurador, juntando-se cópia do instrumento de
procuração.
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4.4 — Os documentos necessários á habilitação deverão ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de cópia.
5— DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS:
5.1 — A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição Estadual/Municipal da licitante:
b) Número do processo e número deste Pregão Presencial;
c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência e
marca e modelo do serviço cotado, em conformidade com as especificações do
termo de Referencia — Anexo I deste Edital;
d) Preço unitário e total por item, bem como o preço global, em moeda corrente
nacional, em algarismo e por extenso, apurado a data de sua apresentação,
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos
preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transportes, embalagens, tributos de qualquer
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação.
e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 120 (cènto e vinte) dias;
5.2 — Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste edital.
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTAÇÃO PARA
HABILITAÇÃO":
A comprovação da habilitação das licitantes será realizada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
6.1 - Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Jussara-BA,
emitidos até 48(quarenta e oito) horas antes da data de abertura do Certame;
6.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, cdmprovada
mediante fornecimento de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais Administradas pela Secretaria da Receita Federal;
6.3 - Prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União, através de
Certidão fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
6.4 - Prova de regularidade de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço — FGTS, comprovada através de apresentação do Certificado
fornecido pela Caixa Econômica Federal;
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6.5 - Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), comprovada
pelo fornecimento de Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros;
6.6 - Documento de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da
Receita Federal, inscrição Estadual e Municipal relativo ao domicilio ou sede do
licitante;
6.7 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;
(obs: O Contrato social deverá estar compatível com o objeto deste Edital),
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade do representante legal da
empresa.
6.8 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento nó País e ato de regiátro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividadá assim o
exigir;
6.9 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
6.10 - Prova de regularidade para com as FAZENDAS ESTADUAL E
MUNICIPAL.
6.11 - Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL, da Prefeitura
de Jussara-BA.
6.12 - Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da
Bahia, com data não superior a 30(trinta) dias.
6.13 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.14 - Declaração expressa de que dispõe do aparelhamento e do pessoal
técnico necessário à realização do objeto ora licitado, bem como de que possui
aptidão para iniciar os serviços tão logo seja convocada pela Administração;
6.15 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em
original, cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial ou extraído da
INTERNET, conforme inciso I do Art. 35 da Lei n° 10.522/2002.
6.15.1 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso
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ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho , salvo na
condição de aprendiz, nos termos no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição
Federal (Lei n.° 9.854/99).
6.15.2 - Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar:
6.15.2.1 - em nome da licitante com o n° do CNPJ e o endereço respectivo,
conforme segue:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial;
6.15.2.2 - no caso das alíneas anteriores, serão dispensados da filial aqueles
documentos que, comprovadamente, forem emitidos' somente em nome da
matriz e vice-versa. .
6.15.2.3 - Caso a licitante pretenda realizar o serviço objeto desta licitação por
intermédio de outro estabelecimento, matriz ou filial, conforme o caso, deverá
comprovar também que este atende a todas as exigências habilitatórias.
6.16 - Declaração de plena aceitação das normas e exigências do edital.
6.17 - Os documentos que tiverem prazo de validade de observância
obrigatória e este não se encontrar nele expresso, deverão ser datados de, no
máximo, 60 (sessenta) dias de antecedência da data designada para a entrega
dos envelopes de proposta e documentação.
7— DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO:
7.1 — No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de
processamento do Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos
interessados em participar do certame através da apresentação de procuração,
carta de preposto ou cópia do Contrato ou Estatuto Social, indicando o sócioadministrador representante.
7.2 — Após credenciamento, as licitantes entregarão ao pregoeiro em
envelopes separados, a proposta de preços e os docurnentos de habilitação.
7.3 — A analise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e anexo.
7.3.1 — No tocante' aos preços, as propostas serão verificadas quanto à
exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado,
Praça Maxim° Guedes, 93, Centro, Jussara-Ba, CEP. 4492b-OU1J
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procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como
corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para
a apuração do valor da proposta.
7.3.2 — Serão desconsideradas ofertas baseadas nas propostas das demais
licitantes.
7.4 — As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de
lances, com observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10%
superiores àquela;
b) não havendo, pelo menos, 03(três) propostas na condição da alínea anterior
serão selecionadas as propostas que apresentarem menor preço, até o
máximo de 03(três). No caso de empate de ofertas, serão admitidas todas as
ofertas empatadas, independentemente do número de licitantes.
7.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir da proposta de
maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por
meio de sorteio no caso de empate de preços.
7.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na
ordenação de lances, em relação aos demais empatados e assim
sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
7.6 — Os lances devem ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os
lances de: R$ 100,00 (cem reais).
7.7 A etapa de lances será considerada encerrada quando 'todos os
participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
7.8 — O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor para a
obtenção de melhor preço.
7.9 — Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do
menor preço, decidindo motivadarnente a respeito.
7.9.1 — A aceitabilidâde será aferida a partir dos preços de mercado vigentes
na data da apresentàção das propostas, nos termos dé pesquisa realizada pela
Administração, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
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7.10 — Considerada aceitável a oferta de menor preço, obedecido ao critério
estabelecido no item 7.3.1 deste Edital, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
7.11 - Eventuais falhas omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do
Pregão Presencial, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a)substituição e apresentação de documentos, ou
b)verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
7.11.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser ;anexados
aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
7.11.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo
essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados
pela verificação, a licitante será inabilitada.
7.12 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora' do certame.
7.13 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará oferta subseqüente de menor preço,
negociará com o seu autor, se for o caso, e decidirá sobre a sua aceitabilidade
e em caso positivo, verificará as condições de habilitação de seu autor, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
7.14 - O pregoeiro antes de anunciar a proposta vencedora, poderá
desclassificar o licitante que comprovadamente tenha descumprido contrato
com qualquer ente público no que diz respeito a prazo de entrega e
especificações do serviço.
8— DO RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
8.1 - No final da sessão, os licitantes que pretenderem recorrer deverão
manifestar-se, motivadamente, e juntar memoriais no prazo de 03(três)dias
úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do
prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediáta dos autos.
8.2 — A ausência de manifestação imediata e motivadá do licitante importará a
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto do certame pelo
Fraça Maxim° Guedes, 93, Centro, Jussara-ba,C,E1-1. 44925-(JUU
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pregoeiro a licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade
competente para a homologação.
8.3 — Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminha-lo, devidamente informado, à autoridade competente.
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competehte adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e
homologará o procedimento.
8.5 - O recurso tei-á efeito suspensivo e o seu acolhimento implicará na
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. '
9 — DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO:
9.1 — O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com a ordem de
serviço emitida pela Prefeitura, estabelecidas no anexo I deste Edital.
10 - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO:
10.1 - Prestar os seus serviços em termos satisfatório, obedecpndo aos
procedimentos operacionais estabelecidos pelo CONTRATANTE -mantendo
sob sua exclusiva responsabilidade toda supervisão, direção e veículos, para
execução completa e eficiente dos serviços, objeto deste contrato;
10.2 - Assumir, integralmente todos e quaisquer ônus e obrigações
concernentes à Legislação Fiscal, Social, Tributária e Trabalhista, sem
repassá-las, sob qualquer hipótese, à CONTRATANTE;
10.3 - Responder, financeiramente, por quaisquer danos de sua
responsabilidade e da sua unidade de força de trabalho, para com a União,
Estado, Município e/ou Terceiros;
10.4 - Manter todos os seus funcionários devidamente identificados;
10.5 - Assumir responsabilidade, direta e total, por quaisquer danos que
venham a serem causados por sua unidade de força de trabalho, às
instalações ou a quaisquer dos equipamentos da CONTRATANTE;
i
10.6 - Apresentar, quando da assinatura do Contrato, relação dos funcionários,
acompanhada de cópia autenticada dos documentos dos mesmos, inclusive da
Carteira de Trabalho devidamente assinada;
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10.7 - Atender com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços
executados, bem, como, sobre a não execução de serviços, providenciando
sua imediata correção, sem ônus para a CONTRATANTE;
10.8 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
10.9 - Efetuar, pontualmente, o pagamento de todas as taxas e impostos
incidentes sobre sua atividade, e/ou sobre a execução do objeto do presente
contrato, bem como: respeitar todas as Leis Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas da sua unidade
de força de trabalho.
10.10 - Aceitar auditagem nos seus controles e documentação fiscal, referentes
a este contrato, por parte do órgão responsável da CONTRATANTE;
10.11 - A PRESTADORA DE SERVIÇOS fica obrigada a disponibilizar 01
funcionário, 01 escritório com linha telefônica, de fácil acesso, na sede da
CONTRATANTE, para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, para
as solicitações e alterações que se fizerem necessárias.
10.12 - Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar,
por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos
designados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente as observações e
exigências que lhe forem solicitadas.
10.13 - Enumerar as horas extras, que decorrerem de atrasos nos serviços,
que tenham sido provocados pela PRESTADORA de SERVIÇOS, com ônus
exclusivo da mesma.
11 — DA FORMA DE PAGAMENTO:
11.1 — O pagamento será efetuado conforme dotaçôes orçamentárias, sem
qualquer acréscimo financeiro, mediante ordem de pagamento a vista, até 5
(cinco) dia após apresentação da NF, do mês, observada a ordem cronológica
estabelecida no art. 5° da Lei 8.666/93.
11.2 - Condiciona-se, ainda, o pagamento a:
>i Apresentação da Nota Fiscal - Fatura de Serviços -emitida pela empresa;
> Folha de pagamento da remuneração dos fundionários e profissionais
envolvidos na contratação, de acordo com a Confederação das Leis
Trabalhistas e a comprovação de recolhimento do FGTS e INSS dos
profissionais envolvidos na contratação conforme lei vigente.
> Comprovação da regularidade da licitante vencedora perante a Seguridade
Social (Certidão Negativa de Débito — CND, Certidão de Quitação de Tributos
Praça Maxim buedes, 93, Lentro, Jussara-13a, LEP. 44925-U00
Fone:,(74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br

Estai'
Prefeitura

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 13.717.277/000141

Federais e Certidão de Dívida Ativa da União) e o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade de Situação - CRS);
12—DA CONTRATAÇÃO:
12.1 — A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a
celebração de Termo de Contrato ou emissão de requisição de compra, cuja
minuta constitui Anexo III do presente ato convocatório.
12.1.1 — Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de
regularidade de débito da Adjudicatária perante o Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
e a fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão
licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
12.1.2 — Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de
informações a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 12.1.1
deste item 12, mediante a apresentadas certidões respectivas, com prazos de
validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
12.2 — A Adjudicatária deverá no prazo de 03 (três) dias corridos contados da
data da convocação, comparecer à sede da Prefeitura, para assinar o termo de
contrato, se for o caso.
12.3 — O contrato será celebrado com a vigência de 10 (deZ) meses,
obedecendo ao solicitado no Anexo II deste Edital.
12.4 — Os preços constantes na proposta ou orçamento poderão sofrer
reajustes objetivando manter o equilíbrio econômico financeiro, pela variação
do custo dos insumos — efetivamente comprovado pelo Contratado — até a data
do faturamento de cada remessa, conforme (Art.65 letra d da lei n° 8.666/93).
12.5 — A contratada ficará obrigada a aceitar acréscimos ou diminuições na
quantidade dos serviços objeto da presente licitação, de até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme (Art.
65) da Lei n° 8.666/93.
13—DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIPLEMENTO:
13.1 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas
obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as
Praça Maxim° Guedes, 93, Centro, Jussara-ba, LEP. 4492 -UUU
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seguintes multa sem prejuízo das sanções legais, Art.86 a 88 da Lei 8.666/93 e
responsabilidades civil e criminal:
a) Advertência
b) Multa de 3%(três por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do
licitante em assinar o instrumento contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados
da data de sua convocação.
c) Multa de 0,3%(três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso
na entrega do objeto sobre o valor da compra.
d) 3%(três por centd) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega
superior a 5 (cinco) dias, desistência na entrega do material.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida sua reabilitação.
13.2 — O valor da multa aplicada será deduzida pela CONTRATANTE por
ocasião do pagamento, momento em que a Tesouraria comimicará à
CONTRATADA.
13.3 — Se não for possível o pagamento por meio de desconto, a
CONTRATADA, ficará obrigada a recolher a multa por meio de depósito em
Conta Corrente em nome da Prefeitura. Se não o fizer, será encaminhado à
Procuradoria Jurídica para cobrança e processo de execução.
13.4 — Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade de suas
propostas não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa, exigida para licitação ensejarem o retardamento da
execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na
execução do contrato, comportarem-se de modo inidõneo, fizerem declaração
falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à
Administração Municipal pelo infrator:
a)advertência
b)multa
c)suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com o MuniCípio, pelo
prazo de até 05 (cindo) anos;
d)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
Praça Maxim° uedes, 93, Centro, Jussara-13a, LEP. 4492b-000
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seja promovida a rieabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;
13.5 - Nenhuma seção será aplicada sem o devido processo administrativo,
que prevê defesa prévia do interessado e recurso os prazos definidos em lei,
sendo-lhe franqueada vista do processo.
14—DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
14.1 - Os custos e despesas decorrentes dos pagamentos dos serviços objeto
deste Pregão Presencial, serão de responsabilidade da PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA e atendida pela dotação orçamentária constante do
exercício de 2014, consignada no orçamento subseqüente, se necessário.
Todas as despesas decorrentes da presente licitação ocorrerão por conta da
dotação orçamentária n.°:

15—DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 — As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre licitantes e
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança
da contratação.
15.2 - Até 2(dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebiMento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convOcatório do Pregão Presencial.
15.2.1 — A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá
no prazo de 01(um) dia útil.
15.2.2 — Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova
data para a realização do certame.
15.3 — Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo
Pregoeiro.
15.4 — Integram o presente Edital:
Anexo I — Termo de referência.
Anexo II — Modelo de Proposta de Preços
Anexo III - Relação de Itens, Equipamentos e Veículos
Fraça Maxim° Guedes, 93, Centro, Jussara-ESa, LEP, 44925-UUU
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Anexo IV — Modelo de declaração de atendimento de habilitação
Anexo V — Modelo de procuração
Anexo VI — Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do ART. 7.° da
Constituição
Anexo VII — Carta de Credenciamento
Anexo VIII — Declaração de conhecimento e aceitação do edital e da
contratação
Anexo IX — Minuta de Contrato
15.7 — Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas
na esfera administrátiva, será competente o foro da comarca de Jussara,
Estado da Bahia.
Jussara-Bahia, 27 de janeiro de 2016.

Joegl

- ee • e Souza Silva
: goeiro
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP001/2016
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

01 INTRODUÇÃO
Este termo de referência foi elaborado em cumprimento ao disposto nos incisos
I e II do artigo 8° e inciso II do artigo 21 do Decreto n° 3.555, de 08 de Agosto
de 2000, e suas alterações.
02 DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E
TRANSPORTE DE LIXO URBANO, conforme especificações do anexo II, que
integra o edital de PREGÃO PRESENCIAL PP001/2016
03 DA JUSTIFICATIVA
A conta contratação dos serviços acima mencionados se deve a necessidade
de manter a limpeza e conservação das vias públicas.
04 DO VALOR DE REFERÊNCIA
O valor de referência dos serviços foi calculado com base nós preços
praticados no Município de Jussara — BA, conforme pesquisa e média de
preços que integram o processo administrativo, referente a este Pregão
Presencial. Os serviços deverão ser executados de acordo com a solicitação
da Secretaria de Administração, que fará sua fiscalização.
05 DA DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS
5.1 A Contratada responderá, civil e penalmente, por quaisquer danos serviços
ou pessoais ocasionados, à Administração e/ou terceiros, por seus
empregados, dolosa ou culposamente, e deve comunicar imediatamente, por
escrito, à Contratante, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem
funcional.
5.2 A Contratada deverá fornecer serviços de boa qualidade, de acordo com a
planilha constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL PP001/2016 (Anexo II).
Os serviços deverão ser executados de maneira constante e regular.
06 DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
Praça Maximo Guedes, 93, Centro, Jussara-ba, LEP. 4492 -UUU
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Para a aquisição dos serviços definidos no anexo II, será empregada a
modalidade de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL, a qual observará
os preceitos de direito público e, em especial as disposições da Lei n° 10.520,
de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 3.555/2000, da Lei Complementar 123,
de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente da lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, com suas alterações. O objeto está classificado na categoria
"Serviços Comuns", conforme Anexo II do Decreto n° 3.555/2000 e suas
alterações.
07 DO CRITÉRIO DÈ JULGAMENTO
Será vencedora a licitante que apresentar o menor preço global do objeto a ser
licitado.
0800 PAGAMENTO
O pagamento será feito, mensalmente, pela Prefeitura Municipal de 'Jussara —
BA, de acordo coma realização dos serviços.
O pagamento citado anteriormente acontecerá dentro dos prazos estipulados e
mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura, em moeda
corrente nacional, em carteira ou através de estabelecimento bancário,
conforme conveniência das partes, uma vez satisfeitas as condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.
09 DAS GARANTIAS
As quantidades totáis e características serviços a serem fornecidos estão
registradas nos Anexo II deste Edital.
10 DAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA
Este Termo de Referência poderá sofrer alterações, até a Data de divulgação
ou publicação do instrumento convocatório, notadamente no que se refere à
quantidade, dados para a apresentação de proposta de preço, bem como para
se adequar às condições estabelecidas pela legislação de regência.

Jussara-BA, 27 de janeiro de 2016

Joeglis Weber de Souza Silva •
Pregoeiro
Praça maximo buecies, 93, Centro, Jussara-Lia, Cu* 44925-UUU
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP001/2016
PLANILHA DE PREÇOS
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM

SERVIÇOS

01

CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO
RASTEIRA DE ÁREAS PÚBLICAS
(COLETA E TRASN PORTE POR
CONTA DA CONTRATADA)
CAPINAÇÃO MANUAL EM
PRÉDIOS PÚBLICOS ( MATERIAL
E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, COLETA E
TRANSPORTE POR CONTA DA
CONTRATADA)
VARRIÇÃO MANUAL, REMOÇÃO
DE TERRA DE VIAS E
LOGADOUROS PÚBLICOS E
SACHEAMENTO DE CALÇADAS
E SARJETAS (MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIO,
COLETA E TRANSPORTE POR
CONTA DA CONTRATADA)
ROÇAGEM DE ESTRADAS
(MATERIAL E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, COLETA E
TRANSPORTE POR CONTA DA
CONTRATADA)
PODA DE ÁRVORE (MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, COLETA E
TRANSPORTE POR CONTA DA
CONTRATADA)
LIMPEZA E LAVAGENS DE
ÁREAS PÚBLICAS (MATERIAIS
POR CONTA DA CONTRATADA)
COM DETERGENTE

02

03

04

05

06

UNID
ADE
HH

QUANTI PREÇO
DADE
UNIT.(RS)
32811,00

HH

27913,00

HH

90262,00

HH

46547,00

HH

16981,00

HH

23947,33

VALOR
TOTAL(R$)

Valor Global: R$

Valor Mensal:
Nos preços propostos, estão inclusos os valores dos itens básicos, equipamentos e
veículos necessários a execução dos serviços, conforme descrito no anexo III do
Edital.
Praça Maxim° buedes, 93, Lentro, Jussara-Ba, LER 44925-UDU
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP001/2016
ANEXO III — RELAÇÃO DE ITENS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS
Relação de Itens Básicos, necessários à execução dos serviços:
Item
01
02
03
04
05
06
07

Discriminação
Calça, Camisa, Boné.
Bota de Borracha
Bota de couro
Capa tipo morcego
Máscara descartável
Luva de PVC
óculos de segurança

Quant.
500
500
550
225
675
500
100

Relação de Equipamentos necessários à execução dos serviços:
Item
01
02
03
04
05
06
07
08

Discriminação
Vassoura de piaçava tipo gari
Pá quadrada c/ cabo
Gadanho
Facão 18"
Carro de mão (ferro/ pneu câmara)
Balde
Sacho
Ancinho

Quant.
250
150
90
90
80
90
90
180

Relação de Veículos e Equipamentos necessários à execução dos
serviços:
Item
01
02

03
04

Discriminação
Caminhão basculante capacidade
de 15 m3 com motorista
Caminhão compactador de lixo,
com capacidade de 15 m3 com
motorista
Trator com operador
Veiculo tipo pick up com motorista
mínimo de 1000kg

Quant.
03
01

02
01

Praça Maxim° buedes, 93, Centro, Jussara-Ba, CEP. 44925-01)0
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP001/2016

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que estou cumprindo todos os requisitos de
habilitação exigidos pelo Edital de PREGÃO PRESENCIAL N° PP001/2016 da
Prefeitura Municipal de Jussara - Bahia.

Jussara, Bahia,
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PROCURAÇÃO

,, com sede
,CNPJ,
A (nome da empresa)
, neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com
à
qualificação completa — nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil;profissão
e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu
(nacionalidade, estado civil, profissão),
Procurador o(a) Senhor(a)
, devidamente inscrito no
portador da Cédula de Identidade n°
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n°
,n°
,como seu mandatário, a
residente à Rua
quem confiro amplos poderes para praticar todos os atos necessários relativos
ao procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
PP001/2016, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recurso,
interpô-los, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente
dando tudo como bom, firme e valioso.

xxxxxx (Ba),

de

de 2016.

Representante Legal

1-traça Maxim° buedes, 93, Centro, Jussara-Ba, CEP. 44925-11UU
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DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO

AO INCISO XXXIII DO ART. 7.° DA CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93,
acrescido pela Lei n.° 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores
de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição
de aprendizes ( ).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Jussara, Bahia, .
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP001/2016

CREDENCIAL

, (nacionalidade,
Credencio o Senhor(a)
estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade n°
, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
expedido pela
, residente à rua
Ministério da Fazenda, sob o n°
como meu mandatário, para
, n°
representar esta empresa, podendo praticar todos os atos necessários relativos
ao procedimento licitatório, concernente a (modalidade da licitação), na forma
do seu Edital.
Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as
condições previstas no Edital.

de

de 2016.

(nome, e assinatura do representante legal da empresa).

Praça Maxim Guedes, 93, Centro, Jussara-Ba, C,E1-1. 4492S-000
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP001/2016

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL E DA
CONTRATAÇÃO

1- Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente os da Lei 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições
para a licitação supra, contida neste Edital.
2- Propomos fornecer à Prefeitura Municipal de Jussara - BA, pelos preços
indicados na proposta em anexo, os serviços, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório e
asseverando que:
a) Observamos, integralmente, as Normas ditadas pela Secretaria Municipal de
Obras e do Código Nacional de Trânsito, existentes e aplicáveis quanto a
execução dos serviços objeto desta licitação;
b) Observaremos as normas contidas neste edital.
3- O prazo de validade desta proposta é de 120(cento e vinte) dias corridos, e o
prazo para execução dos serviços é de imediato, logo após a assinatura do
contrato.

Jussara, Bahia, .
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ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

Pelo presente contrato de prestação de serviços, o MUNICÍPIO DE JUSSARA-BA,
aqui representado pelo Prefeito do Município, Sr. xxxxxx, RG n.° xxxxxxxx SSPBA. e CPF n° xxxxxxx, residente na Rua xxxxxxxxxx., Estado da Bahia, de agora
em diante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa,
inscrita no
com sede na
neste ato representada pelo Sr.
CNPJ (MF) sob n.°
SSP/( ), CPF, Cl, doravante denominada simplesmente PRESTADORA
DE SERVIÇOS, perante as testemunhas abaixo firmadas, resolvem pactuar o
presente contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de fls. n.°
, e que se regerá pelo
do processo administrativo n.°
disposto na Lei n.° 8.666/93, atualizada, esta, no que couber, atendidas as
cláusulas e condições que anunciam a seguir, e do qual ficam fazendo parte
integrante, independente de transcrição, os documentos.
a) PREGÃO PRESENCIAL n.° PP001/2016;
b) Proposta apresentada pela PRESTADORA DE SERVIÇOS em
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1. Este contrato tem como o seu objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO.
1.1 Para a execução dos serviços, a PRESTADORA DE SERVIÇOS se
compromete a colocar os garis sempre que solicitados, nas diversas unidades, no
referencial indicado.
1.2 A PRESTADORA DE SERVIÇOS obriga-se a aceitar, quando solicitado pela
CONTRATANTE, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços
contratados e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as
contratantes, de acordo com o inciso 2, art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E
REAJUSTE.
2.1 A CONTRATANTE pagará à PRESTADORA DE SERVIÇOS, o
correspondente ao valor de R$

Praça Maximo Guedes, 93, Centro, Jussara-ba, LU* 4492 -UUL)
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2.2 A Contratação será feita gradativamente, de acordo com o estabelecido pela
CONTRATANTE, à medida que se faça necessário. Tomando-se por base os
preços definidos ná planilha de custos e os serviços efetuados pela
CONTRATANTE, dá-se ao presente, o valor global estimado de R$
).
2.3 No preço acima descrito, já estão inclusos, todos os custos e despesas
relativas a: seguro, combustíveis, manutenção, impostos, taxas, contribuição, ou
encargos fiscais, sociais, ou quaisquer outros ônus que porventura existam,
necessários a execução dos serviços, não cabendo nenhum pagamento adicional
no presente contrato.,
Os custos e despesas decorrentes dos pagamentos dos serviços objeto deste
Pregão Presencial, serão de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA e atendida pela dotação orçamentária constante do exercício de 2014,
consignada no orçamento subseqüente, se necessário. Todas as" despesas
decorrentes da presente licitação ocorrerão por conta da dotação orçamentária
02.06 — Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
15.451.050.2085 — Manutenção Serviço — Manutenção Serviço — Limpeza
Pública
33903999 — Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso — 00
2.4 A realização do pagamento fica condicionada ao atendimento, pela
PRESTADORA DE 'SERVIÇOS, da apresentação do relatório devidamente
aprovado pela administração, bem como recolhimento do FGTS e INSS inclusive
Certidão Negativa de Débito com o INSS (CND) e Certidão de Registro com o
FGTS (CRF) do mês anterior à prestação dos serviços, autenticadas por tabelião,
e planilha de serviços executados, sob pena de retenção do pagamento devido.
2.5 O pagamento será efetuado à licitante vencedora, sem qualquer acréscimo
financeiro, mediante autorização bancaria de debito. em conta corrente da
empresa vencedora, até 5 (cinco) dia após apresentação da NF, do mês,
observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5° dá Lei 8.666/93.
2.6 Havendo erro da fatura, ou atraso na apresentação dos documentos de
cobrança, por qualquer motivo, inclusive o não cumprimento do disposto no item
2.7, será considerada, para fins de pagamento, a data de sua reapresentação
devidamente regularizada, sem ônus algum para a PREFEITURA.
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a) O valor do contrato será reajustado, caso haja manifestação pelas partes,
tomando-se por base a variação do salário mínimo ou, na sua falta, índice
legalmente previsto à época.
2.7 A PRESTADORA DE SERVIÇOS poderá através do presente contrato solicitar
aditamento, por escrito, para alteração nominal da fatura para outro órgão da
xxxxxx, descentralizando o pagamento, porém vinculando-o à dotação
orçamentária da entidade correspondente.
CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO E VIGÊNCIA
, contados a partir da
3.1 Este contrato tem prazo de duração de
sua assinatura do pràsente, podendo ser prorrogado por igual período, havendo
manifestação de ambas as partes.
3.2 Poderá este cOntrato ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE e
concordância da PRESTADORA DE SERVIÇOS, por iguais ou inferior períodos,
se atendidos os interesses dos contratantes, até o limite máximo previsto na Lei
8.666/93, conforme Art. 57, Inciso II, nas mesmas condições aqui previstas.
3.3 A prorrogação do contrato se dará mediante Termo Aditivo ou conforme
convier à Administração
3.4 A PRESTADORA DE SERVIÇOS terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis para iniciar a prestação dos serviços, em todas as unidades, a partir da
assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: OBRIGAÇÕES DA PRESTADORA DE SERVIÇOS
A PRESTADORA DE SERVIÇOS
obriga-se a:
4.1 Prestar os seus serviços em termos da mais alta 'validade, obedecendo aos
procedimentos operacionais estabeledidos pela CONTRATANTE mantendo sob
sua exclusiva responsabilidade toda supervisão, direção e veículos, para
execução completa e Jeficiente dos serviços, objeto deste contrato;
4.2 Assumir, integralmente todos e quaisquer ônus e obrigações concernentes à
Legislação Fiscal, Social, Tributária e Trabalhista, sem repassá-las, sob qualquer
hipótese, á CONTRATANTE;
4.3 Responder, financeiramente, por quaisquer danos de sua responsabilidade e
da sua unidade de força de trabalho, para com a União, Estado, Município e/ou
Terceiros;
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4.4 Manter todos os seus funcionários devidamente identificados;
4.5 Assumir responsabilidade, direta e total, por quaisquer danos que venham a
ser causados por sua unidade de força de trabalho, às instalações ou a quaisquer
dos equipamentos da CONTRATANTE;
4.6 Apresentar, quando •da assinatura do Contrato, relação dos funcionários,
acompanhada de cópia autenticada dos documentos dos mesmos, inclusive da
Carteira de Trabalho devidamente assinada;
4.7 Atender com presteza, as reclamações sobre, a qualidade dos serviços
executados, bem, corno, sobre a não execução de senjiços, providenciando sua
imediata correção, sem i ônus para a CONTRATANTE;,
4.8 Manter durante toda a execução do contrato, em1 compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
4.9 Efetuar, pontualmente, o pagamento de todas as taxas e impostos incidentes
sobre sua atividade, e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem
como, respeitar todas as Leis Federais, Estaduais e Municipais, inclusive as
obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas da sua unidade de força de
trabalho.
4.10 Aceitar auditagem nos seus controles e documentação fiscal, referentes a
este contrato, por parte do órgão responsável da CONTRATANTE;
4.11 A PRESTADORA DE SERVIÇOS fica obrigada a disponibilizar 01
funcionário, 01 escritório com linha telefônica, de fácil acesso, na sede da
CONTRATANTE, para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, para as
solicitações e alterações que se fizerem necessárias.
4.12 Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por
todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos
designados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente as observações e
exigências que lhe forem solicitadas.
4.13 Remunerar as horas extras, que decorrerem de atrasos nos serviços, que
tenham sido provocados pela PRESTADORA de SERVIÇOS, com ônus exclusivo
da mesma.
CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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A TOMADORA DE SERVIÇOS
obriga-se a:
5.1 Dar ciência à CONTRATANTE se quaisquer modificações ocorrerem neste
contrato.
5.2 Efetuar todos os pagamentos oriundos da execução deste contrato conforme
determina a Cláusula segunda.
5.3 Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATANTE, recusando-as
quando inexatas ou incorretas.
CLÁUSULA SEXTA: :ALTERAÇÃO
6.1 A alteração de quaisquer das cláusulas ou condiçõeá contidas neste contrato,
só poderá ser procedida através de termo aditivo assinado pelas partes,
resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas "a " e " b" da Lei n.° 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTIAS
7. A PRESTADORA DE SERVIÇOS se obriga a realizar suas atividades utilizando
equipamentos especializados, conforme descrito no Anexo II, em número
suficiente, evitando o excesso de jornada, cabendo-lhe total e exclusiva
responsabilidade pelo integral atendimento de toda legislação que rege os
negócios jurídicos e que lhe atribua responsabilidades, com ênfase na trabalhista,
previdenciária, tributária e cível.
7.1 A PRESTADORA DE SERVIÇOS obriga-se a reembolsar a CONTRATANTE
todas as despesas qiie este tiver, decorrentes de:
7.1.1 recolhimento judicial de indenização administrativa, conforme previsto no
Enunciado 331, II (trezentos e trinta e um inciso segundo) do- TST, ou
recolhimento judicial !de titularidade de vínculo empregaticio da sua unidade de
força de trabalho, com a CONTRATANTE, ou qualquer empresa do mesmo grupo
•
econômico;
7.1.2 recolhimento judicial ou administrativo de solidariedade ou subsidiariedade
da CONTRATANTE ou de qualquer outra empresa do mesmo grupo econômico
no cumprimento das obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias da
PRESTADORA DE SERVIÇOS;
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7.1.3 indenização, inclusive a terceiros, em conseqüência de eventuais danos,
serviços ou institucionais, causados pela PRESTADORA DE SERVIÇOS, ou seus
prepostos na execução de suas atividades;
7.1.4 as despesas acima citadas, deverão ser reembolsadas através de desconto
sobre os valores fatUrados, limitados a um percentual, por fatura, de até 60%
(sessenta por cento), do valor total da mesma. Caso haja saldo, deverá ser
deduzido de faturas subseqüentes.
7.2 A CONTRATANTE fica autorizada a realizar retenção proporcional aos
encargos previdenciákos e trabalhistas cuja quitação não seja comprovada, bem
como contratar, em nome da PRESTADORA DE SERVIÇOS, profissional que
execute o cálculo e recolhimento de tais verbas aos órgãos arrecadadores.
7.3 Constatada, de forma inequívoca, a mora total ou parcial no cronograma de
prestação de serviços, a PRESTADORA DE SERVIÇOS autoriza á
CONTRATANTE a contratar terceiro, em seu nome, para que realize a obrigação
da PRESTADORA DE SERVIÇOS podendo, a CONTRATANTE inclusive, reter
parte ou todo o crédito da PRESTADORA DE SERVIÇOS para a remuneração
deste terceiro.
7.4 As partes poderão de forma fundamentada, solicitar entre si a substituição ou
não da unidade de força de trabalho, que esteja obstruindo a realização do
contrato, ou que esteja atentando contra o patrimônio institucional ou Material de
uma ou das duas partes;
7.5.1 As partes terão o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para realizar as
substituições referidas ou justificar a recusa da substituição.
CLÁUSULA OITAVA FISCALIZAÇÃO
8.1 O acompanhamento e fiscalização dos serviços, objeto deste contrato será
exercida pela Secretária de Obras da CONTRATANTE, que terá poderes para:
a) Transmitir à PRESTADORA DE SERVIÇOS as determinações que julgar
necessárias;
b) Recusar o serviço prestado em desacordo com este Contrato.
8.2 A fiscalização dos serviços contratados, será exercida diariamente, por
preposto da CONTRATANTE, através de visitas periódicas, nos locais çnde serão
realizados os serviços.
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8.3 A PRESTADORA DE SERVIÇOS declara aceitar integralmente, todos os
métodos e processos, de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela
CONTRATANTE.
8.4 A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime nem reduz a
responsabilidade da PRESTADORA DE SERVIÇOS no cumprimento dos seus
encargos.
CLÁUSULA NONA: SANÇÕES
I
r
9.1 O adjudicatário/contratado, sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas
obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração,
sem prejuízo de sar4ões civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei n.°
8.666/93, em sua atual redação, esta no que couber,' após o prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais.
9.1.1 Advertência no caso de infrações leves ou quando a adjudicatária não
informar, alterações em seus dados cadastrais.
9.1.2 Multas de:
a) até 3% (três por cento) sobre o valor da nota de empenho ou contrato, em caso
de recusa do adjudicatário em assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data de sua convocação;
b) até 0,3% (três déóimos por cento) ao dia, até o 30.° (trigésimo) dia de atraso,
sobre o valor do serviço não realizado;
c) até 3% (três por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de
atraso superior a 30 :(trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de
empenho ou documento correspondente;
9.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração
Municipal:
a) Por até 03 (três) meses, quando incidir duas vezes em atraso, por Mais de 15
(quinze) dias no caso de fornecimento ou por mais de 30 (trinta) dias, no caso de
execução de obras ou serviços, no mesmo contrato ou ém contratos distintos, no
período de um ano;
b) Por até 01 (um) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para
a Administração;
9.1.4 Declaração de rinidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
aplicada ao contratado ou adjudicatário que incorrer pela segunda vez na falta
prevista na alínea "bli do subitem 9.1.3 deste instrumer,ito, ou ainda conforme o
que estabelece o artigo 88 da Lei 8.666/93, conforme segue:
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a) a licitante apresêntar documentos para habilitaçãd adulterados ou falsos,
devidamente comprovados em processo administrativo;
b) tenha a licitante sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
c) tenha a licitante prÁticado atos ilícitos, visando frustrar !os objetivos da licitação;
d) tenha a licitante demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a
Administração, em virtude de atos ilícitos praticados;
9.1.5 Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem
sido concedidos pela autoridade CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará
automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não cumprir
a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades.
9.2 As multas previstás no subitem 9A .2 deste instrume,nto poderão, a critério da
Administração, serem aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a
depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário].
9.3 Quando aplicadaê, as multas deverão ser pagas' es'pontaneamente no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao
valor do fornecimentõ, após prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judidialnnente, a critério da
PREFEITURA.
9.4 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à
PRESTADORA DE SERVIÇOS, sob pena de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA: RESCISÃO
10.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato
nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII da Lei 8.666/93, sem que caiba à
PRESTADORA DE SERVIÇOS direitoià qualquer indenilação, e sem prejuízo das
penalidades pertinentes.
10.2 A PRESTADORA DOS SERVIÇOS, fica obrigada apagar à xxxxxx, multa de
15% do preço total do instrumento contratual, vigente na data da aplicação, sem
prejuízo do pagamento das multas moratórias devidas, por inadimplemento , até a
data da rescisão, caso a rescisão ocorra por sua culpa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
11.1 Fica expressamente proibida a subcontratação, ceSsão ou transferência, no
todo ou em parte, idos serviços Licitados, salvo motivos comprovadamente
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relevantes e convincentes para que, a exclusivo juizo da CONTRATANTE, esta
possa aceitar quaisquer das situações acima, o que se formalizará por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNbA: RESPONSABILIDADES
12.1 A PRESTADORA DE SERVIÇOS assume, como 'exclusivamente seus, os
riscos e as despesas decorrentes do fornecimento de mão-de-obra, necessárias à
boa e perfeita execução dos serviços contratados. Responsabiliza-se, também,
pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a
CONTRATANTE ou à terceiros.
I
12.2 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela PRESTADORA DE SERVIÇOS com terceiros, ainda vinculados a execução
do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da PRESTADORA DE SERVIÇOS, de seus empregados
prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: INCIDÊNCIAS FISCAIS
13.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e
parafiscais) que sejam devidos em decorrências direta ou indireta do presente
contrato, ou da execução, serão de exclusiva responsábilidade do contribuinte,
assim definido na Norma Tributária.
13.2 A PRESTADORA DE SERVIÇOS declara haver levado em conta, na
apresentação de suà proposta os tributos incidentes: sobre a execução dos
serviços, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação,
para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.
13.3 Ficando comprovado, durante a execução do contrato que a PRESTADORA
DE SERVIÇOS acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a
quaisquer tributos não incidentes sobre a execução dos serviços contratados, tais
valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso dos valores corrigidos
porventura pagos à PRESTADORA DE SERVIÇOS.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
14.1 Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da
PRESTADORA DE SERVIÇOS qualquer condição deste contrato, tal faculdade
não importará em noVação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em
oportunidades futuras'.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FORO
15.1 Fica eleito o foro da Cidade de Jussara, Estádo da Bahia, que será
competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato,
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes, diante das
testemunhas abaixo, o presente instrumento contratual ém 03 (três) vias de igual
teor.

Jussara (Ba),

de

de 2016.

PREFEITO MUNICPAL '

PRESTADORA DE SERVIÇOS
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