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DADOS DO EDITAL
Jussara — Bahia, 23 de março de 2016.
TOMADA DE PREÇOS n° TP002/2016
Obras e Serviços de Engenharia.
I - PROCESSO ADMINISTRATIVO:
TP002J2016
II— DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:
11 de abril de 2016 às 08:00 horas
III — LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES:
Sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jussara, situada à Praça Máximo
Guedes, n°. 93, Jussara - Bahia.
IV — OBJETO DA LICITAÇAO:
4.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDOS, EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE. JUSSARA - BA, Tipo
Menor Preço Global.
4.2 O Valor máximo para o objeto de que se trata este edital é de R$ 990.830,00
(novecentos e noventa mil, oitocentos e trinta reais).
V — PRAZO DE EXECUÇÃO SERVIÇO E VIGENCIA DO CONTRATO
Prazo de Execução: 03(três) meses
Prazo para Início da execução: 08 (oito) dias após a assinatura do contrato.
Vigência Contrato: 03(três) meses.
VI— DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:
Unidade:_09.01_ Projeto/Atividade: _2.036_ Elemento: _339039_
VII - CONDIÇOES DE PAGAMENTO:
a) O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado através de
Transferência Bancária, conforme o Cronograma Físico-financeiro, de acordo com os
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6.7. As Licitantes cujos representantes não forem devidamente credenciados, além do veto
à palavra de que trata o item anterior, terão como preclusa a sua intenção de recorrer, seja
da habilitação, inabilitação, classificação ou desclassificação de sua proposta ou dos
demais licitantes:
7— HABILITAÇÃO - ENVELOPE "02"
7.1 — Poderão participar da licitação quaisquer interessados que manifestarem interesse
até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas de preços, ou atender a
todas as condições exigidas para cadastramento conforme previsto na Lei 8666/93.
7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato sodal em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, tudo devidamente registrado;
c) Cartão de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
d) Certidão Negativa de Débito (CND) relativos às Contribuições Previdenciárias (Instituto
Nacional de Seguridade Social — INSS), devidamente atualizada;
e) prova de quitação com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão
Negativa Conjunta (RFB e PGFN);
f) prova de quitação com a Fazenda Estadual;
g) prova de quitação com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do proponente;
h) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
fornecido pela Caixa Econômica Federal (CEF), devidamente atualizado;
I) Alvará de Funcionamento;
j) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 70 da Constituição, firmada conforme
o modelo constante do Anexo III;
k) Declaração da licitante de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade por órgão
da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, na forma do Anexo IV.
I) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do
inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, firmada conforme o modelo constante do Anexo V
m) Declaração de conhecimento e aceitação das condições do Edital e da contratação,
conforme modelo constante do Anexo VIII;
n) Declaração de enquadramento para Micro-empresa ou Empresa de Pequeno Porte,
conforme Mexo IX;
o) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
7.2.1 - Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte que apresentem na fase de
habilitação alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e apenas quanto a
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sendo que, em caso de não
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regularização da documentação dentro do prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação (Lei Complementar n° 1231061 art. 43, §§ 1° e 2°).
7.2.2 — Apenas as empresas que apresentem a declaração de que trata a alínea "n" do item
7.2 deste edital, serão qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte,
para fins de gozo dos privilégios da LC 123/06, não sendo aceito quaisquer outros
documentos ou declarações.
7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Declaração fornecida pelo (a) Presidente da Comissão de Licitação e funcionário
designado pela Secretaria de Obras do Município, em duas vias que o licitante vistoriou e
cientificou-se das condições locais e das informações operacionais necessárias ao
cumprimento das obrigações que vier a assumir perante o Município de Jussara - Bahia.
a.1) A declaração será fornecida após visitas ao local da obra, que deverá ser agendada
previamente por escrito na sede da prefeitura, para a confirmação da visita, pelo
responsável técnico da empresa licitante (engenheiro ou arquiteto), que deverá estar
munido da comprovação dos poderes, o que se dará através de uma credencial
acompanhada da requerimento de empresário ou contrato social da empresa que
representa, o indicando como o responsável pela obra, juntamente com o documento de
identificação pessoal com foto. A visita técnica será realizada juntamente com o
representante da Secretaria de Obras do Município. Só será admitido um responsável
técnico para cada empresa interessada.
..
a.2) A vistoria visa o conhecimento total das especificações e , das condições para
realização do serviço objeto da licitação, pois a Prefeitura Municipal de Jussara - Bahia não
aceitará nenhuma alegação posterior.
7.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, nos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura da licitação;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis, e
apresentados na forma da lei, com os termos de abertura e encerramento devidamente
registrados na Junta Comercial de origem e selado com a Declaração de Habilitação
Profissional - DHP fornecida pelo respectivo Conselho Regional de Contabilidade, que
comprovem a situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
c) Comprovação de p licitante possuir capital social integralliado no valor mínimo de 10%
(dez por cento) do valor máximo estimado da obra que é de R$ 990.830,00 (novecentos e
noventa mil, oitocentos e trinta reais), mediante apresentação de declaração firmada pelo
contador do licitante, em papel timbrado da empresa e na qual conste a Declaração de
Habilitação Profissional — DHP, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade — Res.
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CFC N.° 871/2000, atestando que a informação foi extraída do balanço patrimonial do
último exercício social já exigível:
c.1) Se a informação firmada pelo contador do licitante não conferir com a cópia do
Balanço Patrimonial, o licitante será inabilitado, independente da adoção das medidas
legais cabíveis.
d) A boa situação financeira será avaliada com base nos índices de Liquidez Corrente (LC),
Liquidez Geral (LG) Indica de Solvência Geral (SG), CALCULADO E DEMONSTRADO
PELO LICITANTE, em memorial de cálculo constante dos documentos de habilitação,
firmado pelo contador do licitante, em papel timbrado da empresa e na qual conste a
Declaração de Habilitação Profissional — DHP, emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade — Rés CFC N.° 871/2000, por meio da seguinte fórmula:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1,50
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGiVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE 1,50
PASSIVO CIRCULANTE
d.1) Se a informação do memorial de cálculo não conferir com os elementos constantes do
Balanço Patrimonial, o licitante será inabilitado, independente da adoção das medidas
legais cabíveis.
e) Será exigida a apresentação de garantia no valor de 1% (um por cento) do valor máximo
estimado da obra é de R$ 990.830,00 (novecentos e noventa mil, oitocentos e trinta reais),
nos moldes do quanto determinado no art. 31 da Lei 8.666/93.
7.5. Os documentos de Habilitação deverão ser apresentados em envelope lacrado, no
qual possam ser identificados, os nomes ou razões sociais, modalidade, número e data de
licitação, além da expressão HABILlTAÇÃO, além de devidamente endereçados à
Prefeitura Municipal, nos seguintes termos:

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EMPRESA: )000CXXXXXXX
ENVELOPE "02" — HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° TP002/2016
7.6. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em
cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou em
cópias simples, desde que acompanhadas ,dos originais para autenticação pela Comissão
de Licitação.
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7.6.1. A Comissão autenticará os documentos Preferencialmente até as 12:00 h do dia
anterior ao certame,
7.6.2. A documentação de Habilitação deverá preferencialmente ser apresentada
encadernada em volume com páginas numeradas em ordem crescente e rubricadas,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo constar um termo de abertura e outro de
encerramento das respectivas páginas, bem como um índice das mesmas, contendo toda a
documentação relacionada no item 7 e na mesma ordem seqüencial.
7.6.3. OS DOCUMENTOS SOLICITADOS A TÍTULO DE HABILITACÃO. CONSTANTES
NO ENVELOPE "02" DEVERÃO VIR NA SEQÜÊNCIA DESTE EDITAL, DE MODO A
FACILITAR A CONFERENCIA DOS MESMOS PELA COMISSÃO.
8 — CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS — ENVELOPE "03"
8.1. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser entregues em
original, preenchidas apenas no anverso sem emendas, rasuras, ressalvas, ou entrelinhas
e assinada pelo Representante Legal, ou mandatário especificamente credenciado. A
mesma deverá ser digitada ou datilografada em papel timbrado da empresa e todas as
suas páginas deverão estar numeradas.
8.2. No caso de ser assinada por mandatário, será necessária a juntada da procuração
outorgada com firma reconhecida e com especificação dessa finalidade.
8.3. Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas pelos signatários da mesma, e
as suas folhas, devidamente, numeradas.
8.4. Deverá ser entregue em envelope, lacrado e rubricado pelo representante legal da
empresa ou pelo seu mandatário identificado como PROPOSTA DE PREÇOS, endereçada
à Comissão de Licitação, no qual possam ser identificados os nomes ou razões sociais,
modalidade e número da licitação, além da Razão Social da Empresa, tudo devidamente
endereçado à Prefeitura Municipal.
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EMPRESA: )0000000CXXXX)000a
ENVELOPE 11 03" — PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N° TP002J2016
8.5 — O referido envelope deverá conter também a "Proposta de Preços", conforme modelo
constante no Anexo VI.
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8.6 - Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento mensal, não devendo por isso computar
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
8.7 — Para correta elaboração da Proposta de Preços, deverá a empresa atender e aceitar
integralmente, todas as exigências de documentação do Edital e seas anexos.
8.8 — O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta)
dias corridos a contar da data da sua entrega, excluídos os prazos de recursos
administrativos.
8.9 — Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam as exigências deste
Edital.
8.10 - Os erros aritméticos só poderão ser retificados nas seguintes hipóteses:
a) se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total (o qual é obtido pela
multiplicação do preço unitário pela quantidade), o preço unitário, prevalecerá, e o preço
total será corrigido;
9 — ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1 — A Presidente da Comissão receberá os três envelcipes e fará primeiramente abertura
do Envelope "01", conferindo a Credencial, e após a abertura do envelope "02", conferindo
os documentos nele contidos, registrando-se, em seguida, na Ata da Sessão, os licitantes
presentes.
3

9.2 — A comissão julgará a Habilitação e proclamará os licitantes habilitados para Licitação
restituindo aos respectivos prepostos dos Licitantes inabilitados, o Envelope "03" ainda
lacrado.
9.3 — Iniciada a abertura dos envelopes "02" (habilitação), não serão recebidas propostas
de empresas retardatárias e, em nenhuma hipótese, será concedido prazo para
apresentação e complementação de documentos exigidos neste Edital, nem admitida
qualquer retificação ou, modificação das condições ofertadas.
9.4 — Uma vez proclamada a habilitação, não poderão as empresas retirar as propostas
apresentadas, ficando esclarecido que a desistência posterior acarretará as sanções
previstas no Capitulo IV da Lei 8.666/93 com as alterações da Lei 8.883/94.
9.5 — A Presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra para que os Licitantes
registrem em ata seus protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser
apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam
analises mais apurados.
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9.6 — Não havendo registro de protesto ou impugnação e se havendo, forem decididos de
imediatos, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, com abertura dos
envelopes. "03" (Proposta de Preços), das empresas habilitadas, desde que haja
declaração expressa, de todas as empresas participantes de renúncia a recurso.
9.7 — Se houver impugnação ou proposto por recurso, permanecerão fechados os
envelopes das Propostas de Preços, sendo devidamente rubricados por todos os
presentes, para serem, posteriormente recolhidos e guardados em poder da Comissão, até
a designação de nova data para a abertura das Propostas.
10 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "C"
10.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope, lacrado, indevassável e
rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário, identificado com o
titulo "Proposta de Preços", endereçada à Comissão Permanente de Licitação, com
indicação dos elementos constantes dos itens II, III e IV do Edital, além da Razão Social da
empresa.
10.2. A Proposta de Preços e os documentos que a instruirem deverão estar em original,
datilografada ou digitada apenas no anverso sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas e assinada pelo representante legal, ou mandatário especificamente
credenciado.
10.3. Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas pela signatária da mesma, e as
suas folhas, devidamente, numeradas.
11 -CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇO
A Proposta de Preço - envelope "C" — deverá ser elaborada da seguinte forma:
11.1. Proposta de preços informando preços unitário e definitivo (global), sendo esse
expresso em algarismos e por extenso, não sendo admitida qualquer alteração posterior
sob fundamento de erro ou omissão do licitante ou de seus funcionários, sendo que
somente será admitida a cotação de preços com 02 (duas) casas decimais. Exemplo: R$
2,10, R$ 1,50, R$ 0,30
11.2. No (s) preço (s) ofertados, deverão estar incluídos todos os custos com salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, materiais empregados,
inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, administração,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações.
11.3. O Prazo para execução dos serviços será de 03(três) meses contados a partir da
data de assinatura do contrato.
11.4. A proposta de preços terá validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
da entrega da proposta, facultada, porém, aos licitantes estender tal validade por prazo
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superior a este, desde que os mesmos se comprometam a assinarem o Contrato dentro do
prazo previsto.
11.5. A proposta de preço deverá ser acompanhada de uma relação em papel timbrado da
empresa, na qual deverá constar o CI\IPJ da empresa, o nome do representante legal que
assinará o eventual contrato ou instrumento equivalente e o CPF deste.
11.6. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento á vista, não devendo por isso, computar
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
12- CRITÉRIO DE JULGAMENTO
12.1 O critério de julgamento será ode Menor Preço Global.
12.2 Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem as exigências
deste edital e/ou consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados, assim considerados
aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para execução do objeto do contrato.
12.3 Existindo discrepância entre os valores unitários e totais prevalecerão, os unitários e,
havendo discordância entre os valores em algarismo e por extenso, prevalecerão os por
extenso.
12.4 Poderão ser admitidos, pela Comissão, erros de natureza formal, desde que não
comprometam o interesse público e da Administração.
12.5 É facultado à Comissão ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
12.6 Poderão ser convocados técnicos da Administração Municipal para realizarem
diligencias com vistas a averiguar a autenticidade de documentos e informações prestadas
pelas licitantes e/ou emissão de parecer técnico que versem sobre a avaliação de
amostras, equipamentos, catálogos e projetos gerais que envolvam critérios para
avaliações ponderadas, quando o objeto da licitação assim exigir.
12.7 Serão imediatamente desclassificadas as propostas que apresentarem valor
superior ao estimado pela Administracão.
12.8 Caso existam licitantes qualificados como microempresa ou empresa de pequeno
porte na fase de habilitação, conforme disposto no item 7.2.1 e 7.2.2 deste edital, observarse-á, de forma complementar, o procedimento descrito na Lei Complementar n° 123/06
13- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Comissão sempre
que não houver recurso.
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13.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela
Comissão ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14- DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
14.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido
até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação,
em conformidade com o parágrafo 1° do artigo 41 da Lei 8.666/93, com as alterações da
Lei 8.883/94.
14.2. Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente Edital deverá ser protocolada
até o segundo dia útil que anteceder à data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitação, em conformidade com o parágrafo 2° do artigo 41 da Lei 8.666/93, com as
alterações da Lei 8.883/94.
14.3 Serão de 05 (cinco) dias úteis o prazo para interposição de recursos, observando-se o
disposto no art. 109 da Lei 8.666/93.
15- RECURSO
15.1 - Dos atos da Administração resultantes da aplicação da Lei n° 8.666/93, caberá
recursos de acordo com o estabelecido no seu Art. 109.
15.2 - Caso, entretanto, seja apresentada a impugnação do Edital, conforme dispõe o art.
41, § 1°., da Lei n2 8.666/93, reserva-se à Comissão o direito de decidir ou encaminhar a
impugnação à autoridade, adiando a abertura dos envelopes de n°. 01, n°. 02 e n°. 03 para
uma nova data.
15.3 - Da habilitação ou inabilitação, bem como da classificação ou desclassificação caberá
recurso, interposto por escrito, em primeira instância, dirigido a Presidente da Comissão de
Licitação, em segunda instância ao PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARA - BAHIA, no
prazo de cinco dias úteis, contando da notificação dos interessados.
15.4 - Terão efeitos suspensivos os recursos relativos ao ato de inscrição, habilitação,
classificação de licitantes e adjudicação.
15.5 - Não serão admitidos quaisquer recursos sobre os fatos não 'apontados em ATA.
15.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem conhecidos.
16 - CONTRATAÇÃO
16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura firmará contrato
específico com o licitante vencedor, visando a execução do objeto desta licitação nos
termos da minuta que integra este edital.
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16.2 — No ato da assinatura do Contrato, para garantia do fiel cumprimento de todas as
suas obrigações contratuais, a CONTRATADA depositará a título de caução inicial, o valor
correspondente a 2,0% (dois por cento) do valor global do contrato podendo essa
caução ser realizada em dinheiro ou através de carta de fiança bancária, ou, ainda título da
divida pública;
16.3 — A garantia referida responderá por todas as multas e encargos impostos à
CONTRATADA com base no descumprimento de obrigações contratuais e, em sendo
insuficiente, a CONTRATADA terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para
complementá-las;
16.4 — A devolução do montante da caução contratual, ou de seu saldo, será efetuada, pela
CONTRATANTE até 15 (quinze) dias após a assinatura do Termo de Conclusão e
Recebimento Definitivo das Obras e Serviços, estando esta em perfeitas condições.
•
16.5 O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência,
no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da Administração.
16.6 O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nos quantitativos dos produtos, de até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
17- PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
17.1 Indicado no campo V— Dados do Edital.
18 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
18.1 Indicado no campo VII — Dados do Edital.
19 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1 Indicado no campo VI — Dados do Edital.
20- SANÇÃO
20.1 Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte
sanção, graduada conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e
criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório:
20.1.1 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
até 2 (dois) anos quando:
a) Não celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame;

•

•

•

essara
Prete/doa

'JUNTOS CONSTRUINDO CIDADANIA!

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ 13.717.277/0001-81
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Apresentar documentação falsa;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Não mantiver a proposta;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inideineo;
Cometer fraude fiscal.

20.2 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções
civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório:
20.2.1Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
20.2.2 Multa por atraso imotivado da entrega dos produtos, nos prazos abaixo definidos:
0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
1.
contratual, ou nos prazos parciais das Ordens de fornecimento, limitadas a 20% do valor da
fatura;
0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
2.
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de
determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura;
0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no
3.
prazo estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de
determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.
20.2.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do
valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a
ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
20.2.3 Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15
(quinze) dias;
b) de até 02 (dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato,
no âmbito da Administração Pública Municipal.
20.2.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do
prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato:
multa de 10% a 20%;
b) paralisar a execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração:
multa de 10% a 20%;
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c) prestar serviço em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de
referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que
comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%;
d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e
prepostos, quanto a verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta
contratada, especialmente o atraso de pagamento de salário, 130 salário, férias acrescidas
de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte, vales-refeição ou auxílio
alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%.
20.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 19.2.3 e
19.2.4.
20.3 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública
esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no
âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
20.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da penalidade aplicada.
20.5 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
judicialmente, a critério do departamento administrativo/jurídico da PREFEITURA.
20.6 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado
responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.
20.7 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a
depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à
Administração Pública Municipal, não impedindo que a PREFEITURA rescinda
unilateralmente o contrato.
20.8 As sanções previstas no item 19 deste edital são de competência exclusiva da
PREFEITURA, permitida a delegação para a sanção prevista no subitem 19.2.1, facultada
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de
vistas.
20.9 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa.
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21 - RESCISÃO
A inexecução parcial ou total do objeto da licitação ensejara a Rescisão Contratual,
observadas, para tanto, a disposições da Seção V, Capítulo III da Lei 8.666/93, com as
alterações introduzidas pela Lei 8.883/94.
22— REVOGAÇÃO ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93 com
as alterações da Lei 8.883/94.
23- DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável
dos termos deste edital e seus anexos.
23.2 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, no
seu todo ou em parte.
23.3 É facultado à Comissão, adiar a data de recebimento das Propostas de Preços desta
licitação, dando conhecimento aos licitantes, com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas da data inicialmente marcada.
23.4 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pela comissão, sob pena de desclassificação/inabilitação.
23.5 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Município.
23.6 Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este edital, poderão ser feitos à
Comissão de Licitação, das 08:00 às 12:00 horas, até o terceiro dia anterior à data fixada
para o certame.
23.7 É facultado à Comissão ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
23.8 Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado
da Comissão.
23.9 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa
a idoneidade do documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da proposta.
23.10 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá
valer-se das disposições legais pertinentes.
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23.11 O Licitante interessado, poderá adquirir o edital mediante pagamento de uma taxa de
R$ 200,00 (duzentos reais) efetuado através de depósito bancário, 03 (três) dias antes da
data fixada para o certame.
23.12 Fica designado o foro da Cidade de Jussara, do Estado da Bahia - Brasil, para
julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital.
24 - ANEXOS DO EDITAL
24.1 Indicados no campo IX — Dados do Edital.

Jussara — Bahia, 23 de março de 2016.

Gilberto Pereira de Miranda
Presidente da Comissão
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PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

praça maximo uueoes, si, Centro, iussara-ba, utt-s. 4492b-UUU
Fone:(74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara©yahOo.com.br

Ecgrg

/1

111

à
W

g

à
1,

IA
Ztu
ZtU

siÈ1

PAVIMENTAÇÃO

22
cr,
r:
N
Cl

I.- 1....
co o
O 14
t- O
N

222

100
27.937,50

27.937,50
15,00
3.725,00

2

REGULMUZACAOWittP112 DE GUELErTO, E4POSURA-15CM
EXEcue-WmacoicHnia CieArteu, ESPUMARA • 20 0A
PARALELEPIPEDO 8FAI COLC11A0 AREIA ClRUAM'. MaJBM DE~AREIA
FORNECIMENTOE ASSENTIMENTODEMEIOHODEPEDRACORUTA, PAPAFLtAANALDePAVIMENTAÇ
ÂO
FORNECIMENTOEASSENTMENTO DE MEIO HODECONCRETO, TOO ecou0ttr.0

e
et
o

g
E.

INC.

Ri

ei

.

'O

me

a

á
8

O

-

g..

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPALDEJUSSARA

á
g

.111111:

ZR

o

e-6 -: •
Irlèle
ir

Estado da Balda
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA

marra SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 13.717.277/0001-81

'JUNTOS CONSTRUINDO CIDADANIA!

TOMADA DE PRECOS TP002/2016
ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAL

"CREDENCIAL"

, situada à
Senhor(a)
credencia
o
Bairro
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador da Carteira de
, e devidamente inscrito
, Expedido pela SSP/
Identidade n.°
,
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n.°
—
CEP
,
,
n.°
,
residente à
corno meu mandatário, para representar esta empresa, podendo praticar todos os atos
necessários relativos ao procedimento licitatório, concernente a TOMADA DE PREÇOS
N° TP002/2016 na forma do Edital.
CNPJ/MF N°

Empresa
Rua

Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condições
previstas no referido Edital.

de

de 2016

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

Obs: a Declaração deverá ser efetuada em papel timbrado.

Praça tviaximo buecies, 93, uentro, Jussara-tia, LtP. 4491b-UUU
Fone:(74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara©yahoo.com.br
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TOMADA DE PREGOS TP002/2016
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO

"DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA
CONSTITUIÇÃO"

Ref.: (identificação da Licitação)

inscrito no
situada a•
, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)
e
, portador (a) da Carteira de identidade n°
do
disposto
no
inciso
V
do
art.
fins
,
DECLARA,
para
do CPF n°
27 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9,854 de 27 de outubro
de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
A empresa
CNPJ n°

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição aprendiz Q.

-Bahia

de

de 2016.

(assinatura do representante legal)
(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima)
Obs: a Declaração deverá ser efetuada em papel timbrado.

Praça Maxim° cluecies, 84, (dentro, Jussara-15a, LEP. 449 b-uuo
pmjussam@yahoo.corn.br
Fone:(74) 3647-1029—

tutora
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TOMADA DE PNECOS TP002/2016
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO

"DECLARAÇAO DE IDONEIDADE"
, inscrito no CNPJ n°
situada a
, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)
n°
de
Identidade
portador (a) da Carteira
.
, DECLARA, para todos os fins
e do CPÉ n°
que se fizerem necessários que a mesma encontra-se IDÔNEA para licitar com o Poder
Público.
A empresa

-Bahia

de

de 2016.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
Obs: a Declaração deverá ser efetuada em papel timbrado.

rraça inximo uueoes, Si, Lenir°, Jussara-6a, (der'. 449250m0
Fone:(74) 3647-1029 — e-mail: pmJussara@yahoo.com.br
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TOMADA DE PRECOS TP00212016
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO,

, (empresa), Inscrita no CNPJ n°
,declara para os fins de direito, que não possui qualquer fato
superveniente impeditivo de se habilitar, licitar ou cadastrar, na forma do inciso V do art.
27 da Lei n.° 8.666/93, comprometendo-me ainda a manter atualizado a Certidão
Negativa de Débito perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, inclusive INSS e
FGTS.

de
Local e data

de

Licitante interessado
Obs: a Declaração deverá ser efetuada em papel timbrado.

Praça maximo buecles, U3, Leram, Jussara-da, ctl". 44S2 -VOU
Fone:(74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
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TOMADA DE PREGOS TP002/2016
ANEXO VI
TERMO DE PROPOSTA
DADOS DO PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE/FAX:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
Praça Máximo Guedes, n°. 93 — Jussara-Ba
Prezados Senhores:
Tendo examinado o Edital Tomada de Preço n.° TP002/2016 e seus elementos
técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEMPEDOS, EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JUSSARA - BA, de
acordo com os quantitativos e demais especificações constantes no projeto básico,
parte integrante e indissociável deste edital — Tipo Menor Preço Global, pelo valor
(VALOR TOTAL VENCEDOR, EM NUMEROS E POR
máximo de R$
EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços anexa, que faz parte
integrante desta proposta.
Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no
prazo fixado no Edital e conforme Especificações, a contar da data de emissão da(s)
Nota(s) de Empenho pela PREFEITURA. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos
garantia de um valor que não exceda 2% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a
realização do contrato.
Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar os
) meses, a contar da data de assinatura
serviços no prazo de
do contrato com a PREFEITURA.
Concordamos em manter a validade desta proposta por um período
de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas
) e representará um compromisso que pode ser
aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.
Até guie seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta,
será considerada um contrato de obrigação entre as partes.
Na oportunidade, credenciamos junto à PREFEITURA o Sr.
, Órgão
, carteira de Identidade n°
Expedidor
, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para
Praça Lixamo bueoes, 94, Lentro, Jussara-tia, ChV. 449 b-uuu
Fone:(74) 3647-1029— e-mail: pmjussara©yahoo.com.br
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CNPJ 13.717.277/0001-81
interpor recursos,, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e,
enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.
Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos a licitação em causa.
Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições
constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão
inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços.
Atenciosamente,
FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

fl:

Praça mexer() beecies, UJ, Lenuo, Jussara-tia, P. 44a2 -000
Fone:(74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br
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TOMADA DE PRECOS TP00212016
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° )0a/2016
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSARA, E A EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, inscrita no CNPJ sob o n.°
13.717.277/0001-81, com sede à Praça Máximo Guedes, n°. 93, Centro, Jussara Bahia, representada pelo Prefeito, o SR.
. doravante denominada CONTRATANTE, e
, inscrita no CNPJ. N°
a Empresa
inscrição Estadual sob o n° ----, neste ato por representada seu sócioCPF n°
, brasileiro,
, RG
gerente infra-assinado, Sr. (1)
CEP
n°
SSP/BA, domiciliado à
, n°
Bairro
CIDADE (BA), doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente contrato autorizado pelo despacho constante no PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° TP002/2016, na Modalidade TOMADA DE PREÇO
TP002/2016,de acordo com a autorização do Poder Executivo sujeitando-se à Lei n°
8.666/93 e demais disposições aplicáveis à espécie, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDOS, EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JUSSARA - BA, de
acordo com o edital Tomada de Preços TP002/2016 e proposta apresentada pela
contratada. Sob o regime de Empreitada por preço global.
1.2 No ato da assinatura do Contrato, para garantia do fiel cumprimento de todas as
suas obrigações contratuais, a CONTRATADA depositará a titulada caução inicial, o
valor correspondente a 2.0% (dois Dor cento) do valor dobai do contrato podendo
essa caução ser realizada em dinheiro ou através de carta de fiança bancária, ou,
ainda título da dívida pública;
1.3 A garantia referida responderá por todas as multas e encargos impostos à
CONTRATADA com base no descumprimento de obrigações contratuais e, em sendo
Praça muno buecies, j, (antro, Jussara-ba, utP. 4491 - (RJ
Fone:(74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara©yahoo.com.br
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insuficiente, a CONTRATADA terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para
complementá-las;
1.4 A devolução do montante da caução contratual, ou de seu saldo, será efetuada,
pela CONTRATANTE até 15 (quinze) dias após a assinatura do Termo de Conclusão e
Recebimento Definitivo das Obras e Serviços.
CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
) o valor total estimado a ser
2.1 Fica estipulado em R$
pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE.
2.2 O pagamento devido será efetuado, através de transferência bancária, de acordo
com os boletins de medição e respectiva aprovação pela autoridade competente,
conforme cronograma Físico-financeiro, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada
pela contratante.
2.3 O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado, pela Prefeitura Municipal de
Jussara/BA, em até 10 dias após atesto da Nota Fiscal/Fatura ou Nota Avulsa, emitida
em nome da contratante, no valor e condições estabelecidas neste Edital.
2.4 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas,
no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura ou Nova Avulsa será suspensa
para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção. Passará
a ser considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento
em questão, corrigido e atestado.
2.5 O preço global a ser pago à CONTRATADA será fixo e irreajUstável, incluindo todas
as despesas tais como: as correspondentes à manutenção dos veículos, aquisição e
transportes de materiais, utilização de máquinas e equipamentos, tributos,
emolumentos, seguros.
2.6 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional,
salvo se alterado ou criado após a data de abertura da licitação e que venha
expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da lei.
2.7 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados
pela CONTRATADA, que não tenham sido prévia e expressamente autorizados,
através de termo aditivo,
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
3.1 Os impostos por ventura devidos, em razão do faturamento de serviços abrangidos
por este Contrato, deveram ser retidos pela fonte pagadora, na ocasião do pagamento
da Nota Fiscal/Fatura/Nota Avulsa.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA
4.1 O prazo de início da execução deste serviço será de 08 (oito) dias, contados a partir
da assinatura do contrato.
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4.2 Poderá este contrato ser prorrogado, mediante termo aditivo, de acordo com o art.
57, da Lei Federal 8.666/93.
4.3 O prazo de vigência deste Contrato será de 03(três) meses, a contar da data de
assinatura.
4.4 O prazo para a execução deste serviço será de 03(três) meses.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste
Contrato correrão à conta da seguinte Dotação:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Elemento de Despesa
5.2 A dotação do contrato ocorrerá no exercício de 2016 e correspondente nos
exercícios subseqüentes.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1 Cumprir com o objeto deste Contrato de acordo com as especificações exigidas,
utilizando ferramentas apropriadas, executando as obras atendendo às normas
técnicas e legais vigentes, bem como condições e garantias técnicas atinentes à
matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse do
contratante, observando o estabelecido no Edital, garantindo a obra pelo prazo de 05
(cinco) anos',
6.2 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das
obrigações assumidas sem qualquer ônus à CONTRATANTE, decorrentes de
hospedagem, alimentação, encargos trabalhistas, transporte, assistência médica e de
pronto socorro dos seus empregados envolvidos neste trabalho inclusive o
abastecimento do veículo transportador;
6.3 Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados designados
para essas atividades, dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à
execução dos serviços objeto deste Contrato;
6.4 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo causado a Contratante e/ou a
terceiros;
6.5 Permitir o acesso de servidores dos órgãos do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal, Tribunal de Contas da União, bem como a Prefeitura
Municipal de Jussara, aos documentos e registros Contábeis da empresa contratada.
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6.6 Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município
ou a terceiros, em função do objeto do contrato firmado.
6.7 A Contratada, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará por escrito,
qualquer anormalidade que eventualmente apure ter ocorrido na execução das obras,
que possam comprometer a sua qualidade
6.8 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
6.9 Indenizar, inclusive a terceiros, em conseqüência de eventuais danos materiais ou
institucionais, causados pela CONTRATADA ou seus prepostos, na execução de suas
atividades.
6.10 Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação.
CLÁUSULA SETIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
7.1 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer
neste contrato.
7.2 Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.
7.3 Verificar e aceitar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA,
recusando- as quando inexatas ou incorretas.
CLÁUSULA OITAVA — DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
8.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da
CONTRATADA qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em
novação, não se caracterizando como renúncia de exigí-la em oportunidades futuras.
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
9.1 Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá e/ou cederá, no todo ou em
parte, serviço ou obra objeto do Contrato, ressalvadas as sub-empreitadas de serviços
especializados, as quais serão previamente submetidas à fiscalização para autorização.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas
as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de
sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório:
10.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
10.1.2 Multa por atraso imotivado da execução do serviço, nos prazos abaixo
definidos:
rraça maxtmo uuedes, 93, Lento, Jussara-em, LEP. 4492b-UUU
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a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
contratual, ou nos prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da
fatura;
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de
determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura;
c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no
prazo estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de
determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.
10.1.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30%
do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que
venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
10.1.3 Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15
(quinze) dias;

b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do
contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal.
10.1.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender
do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato:
multa de 10% a 20%;
b) paralisar a execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração: multa de 10% a 20%;
c) prestar serviço em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de
referencia, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que
comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%;
d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e
prepostos, quanto a verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta
contratada, especialmente o atraso de pagamento de salário, 130 salário, férias
acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte, vales-refeição ou
auxílio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%.
10.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no
subitem 10.1.3 e 10.1.4.
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10.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública
esteja em vigor, impedirá o Mesmo de participar de outras licitações e contratações no
âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
10.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.
10.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,
cobradas judicialmente, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA BANIA.
10.5 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado
responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.
10.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a
depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à
Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato.
10.7 As sanções previstas na Cláusula Décima deste Contrato são de competência
exclusiva do titular da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA - BANIA, permitida .a
delegação para a sanção prevista no sub-ítem 10.1.1, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vistas.
10.8 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa
e o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de
multa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da
Lei Federal 8.666/93, com as conseqüências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das
sanções previstas naquela lei e neste contrato.
11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o direito à prévia e ampla defesa.
11.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o
pagamento do serviço executado e aprovado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
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12.1 A CONTRATANTE, através de seus técnicos, fica investida dos mais amplos
poderes para fiscalizar toda a execução do serviço, impugnando quaisquer erros ou
omissões que considere em desacordo com as obrigações da CONTRATADA.
12.2 Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários,
e, em caso de multa, a indicação do seu valor.
12.3 Das decisões da fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer à Divisão de
Administração, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os
recursos relativos à multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.
12.4 A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA e DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 Serão partes integrantes deste contrato:
a) Proposta de Preços da CONTRATADA.
13.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito,
devendo as correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas,
pois só dessa forma produzirão efeito.
13.3 Aos casos não previstos neste instrumento aplicar-se-ão os dispositivos
estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
14.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA - BAHIA não será responsável por
quaisquer Ónus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista,
previdenciária ou securitária, bem como pelas despesas provenientes de eventuais
trabalhos noturnos, decorrentes da execução do objeto da presente licitação, cujo
cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à licitante vencedora.
14.2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA - BANIA não será responsável por
quaisquer compromissos assumidos pela licitante vencedora com terceiros, ainda que
vinculados à execução do Contrato, ou por qualquer dano material e pessoal causado a
terceiros, bem como pela indenização a estes em decorrência dos atos da licitante
vencedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 Fica eleito o Foro da Cidade de Jussara, Estado da Bahia, como o competente
para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as
partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em
03 (tres) vias de igual teor.
Jussara, eátado da Bahia,

de 2016.

de

HAILTON MENDES DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATADA
EMPRESA
TESTEMUNHAS:

RG:

SSP/

RG:

SSP/
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TOMADA DE PRECOS TP002/2016
ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES 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 prestar à PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA - BAHIA, pelos preços
indicados na proposta em anexo, o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações
do correspondente ato convocatório.
3- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, e o prazo para
início da execução do serviço é 08 (oito) dias após assinatura do contrato e sua vigência
será de 03(três) meses.

de

de 2016

Assinatura do licitante ou representante legal
Obs: a Declaração deverá ser efetuada em papel timbrado.
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ANEXO IX
MODELO
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP
por meio do seu
(Nome empresarial da licitante)
responsável legal e Contador ou Técnico Contábil, declara, sob as penas da lei, que:
a) enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu limite
fixado nos incisos I e II, art. 3°, da Lei Complementar n° 123/06;
c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art 3°, §
4°, incisos I a X, da mesma Lei.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
, em

de

de 2016.

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa.
Nome completo, n° inscrição no Conselho Reg. Contabilidade e assinatura do contador
ou técnico contábil da empresa.
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