MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÕES

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2017– PMPMA/BA
TIPO: MENOR PREÇO
Objeto: Seleção de proposta mais vantajosa visando à contratação de empresa para
prestação de serviços de obras mediante locação de máquinas com operador para recuperação
e manutenção de estradas vicinais, com serviço de encascalhamento, sob o tipo de menor preço
global.

DATA:

14/07/2017

INÍCIO DA SESSÃO: 08h10min

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
ATT: SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2017
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017
EMPRESA:
CNPJ/MF:
ENDEREÇO:
Nº:
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CIDADE:
ESTADO:
E-MAIL:
FONE:( )
CELULAR (
)
NOME DO RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DO EDITAL:
CPF:
RG:
Obtivemos, nesta data, através da Divisão de Compras e Licitações desta municipalidade,
cópia do instrumento convocatório da licitação supramencionada.
Visando a comunicação futura entre o Município e a sua empresa, solicitamos a Vossa
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitação por
meio do e-mail: cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br (inserir assunto: TOMADA DE
PREÇOS Nº 002/2017), Telefax (77) 3662-2113 / (77) 3662-2114 / (77) 3662-2205
ou ser entregue diretamente à Divisão de Licitações do Município de Palmas de Monte Alto.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Palmas de Monte Alto à
responsabilidade de comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.

Para o licitante ser informado sobre as mudanças desse edital, ESTE PROTOCOLO DEVE
SER ENVIADO ASSIM QUE O EDITAL FOR RETIRADO.
Local, e data.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
Assinatura e carimbo do fornecedor

Página 1 de 27

MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÕES

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: Nº. 002/2017.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 065/2017.
DATA DA SESSÃO: 14/07/2017
HORÁRIO: 08h10min
LOCAL: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmas de Monte Alto, sito à Praça
da Bandeira, nº. 230, Centro, Município de Palmas de Monte Alto – BA
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO – BAHIA
O MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO/BAHIA, por meio da Comissão Permanente
de Licitação, torna público que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS,
tipo Menor Preço Global regida pela lei federal N.º 8.883, de 08 de junho de 1994, que objetiva
a seleção de proposta mais vantajosa visando à contratação de empresa para prestação de
serviços de obras mediante locação de máquinas com operador para recuperação e
manutenção de estradas vicinais, com serviço de encascalhamento, sob o tipo de menor
preço global.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Palmas de Monte Alto, sito à Praça da Bandeira, nº. 230, Centro, Município de
Palmas de Monte Alto – BA, em dias normais de expedientes, das 08h00min às 13h00min
(horário local), mediante o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais), podendo ser baixado sem
custo pelo link: www.palmasdemontealto.ba.gov.br (opção: Editais de Licitação)
Os envelopes 01(Habilitação) e, 02 (Proposta de Preços) deverão ser entregues no local e
data e horário indicado no preambulo.
1.

DO OBJETO
1.1.

2.

A presente licitação tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa visando
à contratação de empresa para prestação de serviços de obras mediante locação
de máquinas com operador para recuperação e manutenção de estradas vicinais,
com serviço de encascalhamento, sob o tipo de menor preço global.

CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO.
2.1.

Somente poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas nas quais o objeto
social expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente e
compatível com o objeto da presente licitação e estejam legalmente estabelecidas
no País.

2.2.

A participação na presente licitação implica na aceitação integral e irretratável dos
termos e condições deste instrumento convocatório, dos seus anexos e das
normas técnicas gerais ou especiais pertinentes ao objeto desta licitação.

2.3.

Estarão impedidas de participar desta licitação empresas que:
a) Estejam sob decretação de falência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial (conforme Lei 11.101/2005), dissolução ou liquidação;
b) Estejam suspensas de licitar com o Município, Estado ou União;
c) Tenham participação, a que título for, de servidor ou dirigente de órgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitação;
d) O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
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e) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do
projeto básico ou executivo;
f)

Estejam reunidos em consórcio;

g) Pessoa jurídica do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de
outra empresa que esteja participando desta licitação;
3.

ENVELOPES
3.1.

Para participar se habilitar na presente licitação os interessados deverão
apresentar os documentos, adiante relacionados devidamente encadernados, à
Comissão de Licitação, em data, hora e local estabelecidos no preâmbulo deste
Edital, em dois envelopes individualizados e fechados, contendo em sua parte
frontal as seguintes especificações:

TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2017
ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2017
ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
C.N.P.J:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
3.2.

3.2.1.
3.2.1.1.

A HABILITAÇÃO - ENVELOPE 02 deverá ser elaborado considerando as
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e observar os seguintes
requisitos:
a)

A documentação de habilitação deverá estar devidamente encadernada e
numerada sequencialmente em todas as folhas, ser elaborada em papel
timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa; e

b)

Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia autenticada.

HABILITAÇÃO JURÍDICA
O Envelope nº 02 "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir
relacionados os quais dizem respeito a:
a)

Cópia autenticada do Requerimento de Empresário, no caso de empresa
individual;

b)

Cópia autenticada do Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais, ou outro ato constitutivo de empresa registrado em órgão
competente;

c)

Cópia autenticada dos Documentos de eleição dos atuais administradores,
tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação
mencionada na alínea "b", deste subitem;

d)

Cópia autenticada do Decreto de autorização e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratandose de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando
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a atividade assim o exigir; e

3.2.2.

3.2.2.1.

e)

Certidão Simplificada emitida de Junta Comercial da sede da licitante, com
data de emissão não superior a 30 (trinta) dias.

f)

Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
se for o caso.

DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL
a)

Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita
Federal do Brasil - RFB (CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica);

b)

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Consulta Básica
ao Cadastro do ICMS da Bahia, em caso de sede estabelecida na Bahia),
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto do certame;

c)

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
do certame;

d)

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União (Certidão Conjunta), expedida pela Secretaria da Receita
Federal;

e)

Certidão Negativa de Débitos Tributários relativos à Fazenda Estadual da
sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

f)

Certidão Negativa de Débito Relativos à Fazenda Municipal da sede da
licitante, expedida pelo órgão competente;

g)

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa
Econômica Federal;

h)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedita pela Justiça do
Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943; e

i)

Alvará de Funcionamento relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto do certame.

OBSERVAÇÕES:
a)

As certidões descritas no item 3.2.2 se apresentadas POSITIVAMENTE a
Comissão de Licitação se reserva no direito de só aceitá-la(s) se a(s)
mesma(s) contiver(em) expressamente o EFEITO DE NEGATIVA, nos
termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, passado pelo seu
emitente;

b)

Sendo ou não contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as certidões
de regularidade expedidas pelas Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

c)

O Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e a Certidão Negativa de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União deverão
ser emitidas com a indicação do CNPJ da sede da Empresa, final 0001; e

d)

Para as licitantes que fazem jus aos benefícios descritos nas Leis
Complementares 123/2006 e 147/2014, caso apresentem alguma certidão
referente à regularidade fiscal ou trabalhista com data de validade vencida
o Presidente da Sessão, no ato da sessão “poderá” proceder a consulta
através da Internet para verificação de sua regularidade emitindo a mesma
para sanar a pendência ora detectada.
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3.2.2.2.

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar:
a)

Em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o
endereço respectivo;

b)

Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
desta;

c)

Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os
atestados de capacidade técnica que podem ser apresentados em nome e
CNPJ da matriz e/ou em nome e CNPJ da filial;

d)

Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do
Envelope nº 1 (PROPOSTA), quando não tiver prazo estabelecido pelo
órgão competente expedidor; e

e)

Não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos de
atestado de capacidade técnica, cuja validade é indeterminada.

3.2.2.3.

A qualquer momento, a Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar
o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

3.2.2.4.

Não será permitida a participação de consórcio de empresas, qualquer que seja
sua forma de constituição.

3.2.2.5.

Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

3.2.2.6.

As microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP), por ocasião da
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

3.2.2.7.

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP), será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério deste órgão, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

3.2.2.8.

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, sendo facultado ao
este órgão convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), ou revogar a
licitação.

3.2.2.9.

Também serão aceitas as certidões positivas com efeito de negativa.

3.2.3.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

3.2.2.10.

Um ou mais atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão),
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a
empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e
pertinentes em características e finalidade da contratação, quantidades e
prazos com o objeto descrito no Anexo VII deste Edital (Termo de Referência);
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3.2.2.11.

3.2.4.

Prova de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura – CREA - da circunscrição da sede da empresa licitante, de
conformidade com o disposto na Lei Federal nº. 5.194/66 e Resolução CREA
nº. 266/79.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA:
a)

Certidão Estadual – Concordata, Falência e Recuperação Judicial, expedida
pelo Tribunal de Justiça da sede do licitante, com data de expedição não
anterior a 30 (trinta) dias da data de entrega dos envelopes, que comprove
que a licitante não está em processo de recuperação judicial ou de falência
e concordata;

b)

Cópia autenticada do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social (2016), exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes e balanços provisórios, podendo ser
atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação de proposta, tomando como base a variação, ocorrida no
período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou de outro
indicador que o venha a substituí-lo. Serão considerados aceitos, na forma
da lei, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, assim
apresentados:
I.

Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
publicados em Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, ou
fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio do fornecedor.

II.

Sociedades Empresárias e não empresárias e sociedades sujeitas
ao regime estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL): fotocópia do livro Diário,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
do fornecedor ou em outro órgão equivalente, ou fotocópia do
Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente registradas
ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou órgão equivalente;

III. Sociedade constituída no exercício em curso: fotocópia do Balanço
de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do fornecedor, acompanhado com a
Certidão de Regularidade Profissional – CRP, do contador que o
subscreve;
IV. O balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e os índices
econômicos deverão ser apresentados acompanhados da Certidão
de Regularidade Profissional – CRP, do contador que os
subscrevem.
V. Se houver necessidade de atualização do balanço patrimonial,
deverá ser apresentado também o memorial de cálculo
correspondente, assinados pelo licitante e pelo contador;
VI. Microempreendedores Individuais: Declaração Anual do Simples
Nacional do MEI (DASN-SIMEI) do último exercício social (2016), se
constituída no exercício em curso, os microempreendedores deverão
apresentar declaração de faturamento assinada por contador e
acompanhada da Certidão de Regularidade Profissional – CRP do
Página 6 de 27

MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÕES

profissional que a subscreve.
3.2.4.1.

A boa situação financeira da empresa será comprovada mediante o cálculo dos
índices contábeis de Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e de Solvência
Geral (SG), seguindo as regras abaixo indicadas para habilitação:
ÍNDICES FINANCEIROS ILC, ILG e SG.

SITUAÇÃO

< (menor) que 1,00

Deficitária

(D)

≥ (maior ou igual) que 1,00

Satisfatória

(S)

DEFINIÇÕES
Índice de Liquidez Geral (ILG) - indica quanto à empresa possui em
disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para
liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.
ILG =

Ativo Circulante + Realizável em longo prazo
Passivo Circulante + exigível em longo prazo

Índice de Liquidez Corrente (ILC) - indica quanto à empresa possui em recursos
disponíveis, bens e direitos realizáveis em curto prazo, para fazer face ao total de
suas dívidas de curto prazo.
ILC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Índice de Solvência Geral (ISG) – Indica o quanto que a empresa dispõe em
Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos
recursos líquidos, também os permanentes.
ISG =

Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo
a)
3.2.4.2.

As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos
juntado ao balanço.

A empresa que apresentar resultado menor que 01 (um) em qualquer dos índices
relativos à boa situação financeira (ILG – Liquidez Geral; ILC – Liquidez Corrente;
ISG – Solvência Geral) deverá comprovar patrimônio líquido mínimo ou capital
social não inferior a 10% dos valores final para cada lote e, por meio do Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios.
a)

Considera-se o valor final a proposta vendedora do lote.

b)

O patrimônio líquido exigido acima será calculado por meio da fórmula
seguinte, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da
empresa, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Patrimônio Líquido=Ativo Total – (Passivo Circulante+Passivo Exigível a Longo Prazo)

3.2.4.3.
3.2.5.

O patrimônio líquido a ser comprovado varia de acordo com o lote ganho pelo
licitante.
OUTRAS COMPROVAÇÕES
a)

Declaração da PROPONENTE assinada pelo Titular ou Sócio(s)
Administrador(es), de que se encontra em situação regular perante o
Ministério do Trabalho na observância das vedações estabelecidas no Art.
7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho
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noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos, conforme ANEXO III.

3.2.6.

b)

Declaração da PROPONENTE, de que não pesa contra si, declaração de
inidoneidade expedida por órgão da Administração Pública de qualquer
esfera de Governo, de acordo com o modelo constante no ANEXO II,
reconhecida firma em cartório.

c)

Declaração da PROPONENTE, que não é funcionário público, de acordo
com o modelo constante no ANEXO VI, reconhecida firma em cartório.

d)

Declaração da PROPONENTE, informando qual o CNAE que representa
sua maior receita, de acordo com o modelo constante no ANEXO V,
reconhecida firma em cartório.

e)

Certidão Negativa de Inidôneos, emitido pelo portal do TCU - Tribunal de
Contas da União, pelo endereço http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacaopublica/licitantes-inidoneas/.

DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
a)

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas,
terá esta validade de trinta dias a contar de sua emissão;

b)

Serão admitidas fotocópias sem autenticação em cartório, desde que os
respectivos originais sejam apresentados, no ato da sessão, Presidente da
Sessão ou à Equipe de Apoio para autenticação; e

c)

O reconhecimento de firma será dispensável caso o sócio administrador que
tenha assinado as declarações esteja devidamente credenciado para
representar a licitante na sessão pública.

3.2.6.1 A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Presidente da Sessão, pelos
demais membros da Comissão Permanente de Licitação, e pelos representantes
legais presentes e, depois de examinada será anexada ao processo de licitação,
sendo inabilitado os Proponentes que não atenderem as exigências constantes no
item 3.2 deste Edital.
3.2.6.2 O recebimento dos envelopes far-se á de acordo com o fixado neste Edital, não sendo
permitido atraso, mesmo que involuntário.
3.3.

PROPOSTA DE PREÇOS

3.3.1. A PROPOSTA DE PREÇOS-ENVELOPE 02 deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e observar os seguintes
requisitos:
a) Sob pena de desclassificação, a proposta deverá estar devidamente:
I.

encadernada;

II.

estar devidamente numerada em todas as pagínas;

III.

ser elaborada em papel timbrado da empresa;

IV.

redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas
de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente,
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas;

V.

estar datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo
procurador, juntando-se a procuração.

b) Na proposta deverá conter os seguintes dados:
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I.

Objeto;

II.

Data de Abertura;

III.

Horário de Abertura;

IV.

Empresa;

V.

C.N.P.J;

VI.

Endereço;

VII.

Email;

c) Estar incluído no preço proposto, despesas de mão de obra, fretes, tributos
e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto da
presente licitação, inclusive encargos sociais e trabalhistas e despesas com
a entrega;
d) Estar fixado prazo de validade da proposta, não inferior a 20 (vinte) dias e
não superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
apresentação;
e) O preço, válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em real,
não se admitindo cotação em moeda estrangeira.
f)

4.

A apresentação de proposta em desconformidade com o estabelecido no
item 3.3 e seus subitens, implicará na sua desclassificação, bem como será
desclassificada a proposta com o preço inexequível ou superfaturado.

FORMA E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO.
4.1.

A proposta de Preço - ENVELOPE 02 deverá:
a) Ser digitadas ou impressa em papel timbrado, apresentados em duas vias,
levando-se em conta o objeto licitado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas
nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, que possam
comprometer a interpretação da proposta;
b) Estar Assinada pela PROPONENTE, ou seu representante legal;
c) Conter a razão social, número do CNPJ e da Inscrição Estadual, endereço
completo e telefone da Proponente;
d) Número da Tomada de Preços e objeto da mesma; e
e) Declaração de que nos preços apresentados estão incluídas todas as
despesas relativas a transporte, impostos, taxas, e quaisquer outras
despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação;

4.2.

5.

Os preços apresentados são definitivos, não sendo aceito qualquer alteração
posterior, por qualquer meio, informando engano, erro ou omissão do responsável
ou de seus funcionários.

PROCEDIMENTOS
5.1.

Serão recebidos os envelopes 01 e 02, no dia e hora fixados no preâmbulo deste
Edital.

5.2.

Serão abertos os Envelopes 01, contendo a documentação pertinente à habilitação
das PROPONENTES, e procedida a sua apresentação para análise pelos
participantes.

5.3.

Considerar-se-ão inabilitadas as PROPONENTES que não apresentarem os
documentos elencados no item 04 deste Edital;
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6.

7.

5.4.

Os envelopes 01 e 02, se não abertos na sessão, serão rubricados pela Comissão
de Licitação e por todos os participantes, e ficarão sob a guarda da Comissão.

5.5.

Os envelopes 02, contendo as propostas de preços, serão devolvidos fechados às
PROPONENTES consideradas inabilitadas, desde que não haja recurso ou após
sua denegação:

5.6.

Serão abertos os Envelopes 02, contendo as propostas de preços, das
PROPONENTES habilitadas, desde que transcorrido o prazo sem interposição de
recurso, ou tenha havido renúncia expressa, ou após o julgamento dos recursos
interpostos;

5.7.

Verificar-se à conformidade de cada proposta com os requisitos do presente Edital,
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;

5.8.

O julgamento e classificação das propostas ocorrerá de acordo com o estabelecido
no item 11 deste Edital.

CONDIÇÕES, COMPENSAÇÕES E ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO
6.1.

Os pagamentos ocorrerão após a entrega dos serviços ora licitados, mediante
aprovação do setor de compras e serviços.

6.2.

Cumpridas as determinações do item 6.1 a empresa emitirá a Nota fiscal
devidamente acompanhada das certidões exigidas pela Lei 8.666/93, a ser
apresentada ao titular do Setor de Tesouraria para a devida aprovação.

6.3.

Na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do fornecimento, ao
valor dos mesmos será acrescida a taxa de 0,01% ao dia, a título de compensação
financeira, desde o dia imediatamente subsequente ao do vencimento até o do seu
efetivo pagamento;

6.4.

Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao
fornecimento, ainda que a requerimento do interessado.

6.5.

A Nota fiscal deverá ser emitida em nome do MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE
ALTO, inscrito no CNPJ/MF n.º 13.982.590/0001-47

REAJUSTE
7.1.

8.

9.

JULGAMENTO
8.1.

A presente licitação será julgada pelo critério de menor preço GLOBAL.

8.2.

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido disposto no
§ 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666-93, a classificação se fará por sorteio, em ato público,
para o qual todas as PROPONENTES serão convocadas.

GARANTIAS E PAGAMENTO
9.1.

10.

Os preços constantes nas propostas apresentadas não serão reajustados, salvo
em decorrência de aumento autorizado pelo Governo Federal, hipótese em que
será aplicado ao preço unitário constante do Contrato, respectivo índice de
majoração.

Valor anual estimado do contrato é de R$ 640.436,75 (SEISCENTOS E
QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E
CINCO CENTAVOS).

HOMOLAGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
10.1.

O objeto da presente licitação será homologado e adjudicado à PROPONENTE
que, atendendo a todas as condições expressas neste Edital e seus Anexos, for
classificada em primeiro lugar de acordo com o critério de julgamento estabelecido
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no item 8.
11.

CONTRATAÇÃO
11.1.

As obrigações decorrentes desta Licitação a serem firmadas entre o MUNICÍPIO
DE PALMAS DE MONTE ALTO e a PROPONENTE vencedora da licitação, serão
formalizadas através de contrato, observando-se as condições estabelecidas
neste Edital, seus anexos, na legislação vigente, e na proposta do licitante
vencedor;

11.2.

O contrato terá vigência da data da assinatura até 31 de dezembro de 2017,
respeitado o limite da modalidade licitatória adotada.

11.3.

O MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO convocará formalmente a
PROPONENTE vencedora para assinar o Contrato, que terá o prazo de 05 (cinco)
dias úteis a contar do chamamento, sob pena de decair o direito à contratação sem
prejuízo das sanções prevista no art.81 da lei n.º 8.666/93;

11.4.

O prazo estipulado no item 11.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela PROPONENTE vencedora, durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela PROPONENTE;

11.5.

O MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO poderá, quando a convocada não
assinar o contrato, que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do
chamamento, sob a pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da lei n.º8.666/93;

11.6.

As despesas decorrentes da presente TOMADA DE PREÇOS correrão por conta
das Categorias Econômicas:

11.7.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.06.000 - SECRETÁRIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS
2.123 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E
URBANISMO

PROJETO/ATIVIDADE

2.141 – GESTÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2.197 – GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES

ELEMENTO DE DESPESA

3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA
JURÍDICA

R$ 1.087.927,00
DISPONIBILIDADE
ORÇAMENTÁRIA
PREVISÃO DE DESPESAS

12.

R$ 640.436,75

PENALIDADES
12.1.

No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto constante no item
13.1, ficará a CONTRATADA, sujeita à multa de 0,5%, ao dia de atraso calculado
sobre o preço total das quantidades solicitadas pelo MUNICÍPIO;

12.2.

CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita a multa
correspondente a 20% (por cento) sobre o valor global estimado do contrato, a ser
aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas
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e/ou proposta apresentada;

13.

14.

12.3.

Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de
contrato, declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar
com o MUNICIPIO, conforme lei 8.666/93, que serão aplicadas em função da
natureza e gravidade da falta cometida, garantida a ampla defesa.

12.4.

O MUNICIPIO para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de
reter o valor contra qualquer credito gerado pela CONTRATADA,
independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

12.5.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas
aplicadas em definitivo.

RECURSO ADMINISTRATIVO
13.1.

ÀS PROPONENTES é assegurado o direito de petição, nos termos do art. 109 da
Lei n.º 8.666/93, objetivando a defesa de seus interesses na licitação, em
requerimento formulado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação
do ato, nos termos da lei.

13.2.

Interposto o recurso, será comunicado às demais PROPONENTES que poderão
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

13.3.

O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar a decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento do Recurso.

DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1.

É admitida a participação ativa de apenas um representante especificamente
designado, de cada PROPONENTE, nas reuniões da presente licitação.

14.2.

A Comissão de Licitação poderá solicitar, a seu critério, esclarecimento e
informações complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessárias,
sendo vedada à inclusão posterior de documentos que deveriam constar
originariamente das propostas.

14.3.

O MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO se reserva o direito e anular ou
revogar, total ou parcialmente a presente licitação, de acordo com o estatuído no
artigo 49 da Lei n.º 8.666/93;

14.4.

Não serão aceitos documentos ou propostas enviadas por telex e/ ou fax- símile;

14.5.

Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos
membros da Comissão e pelas PROPONENTES presentes, com registro
detalhado de todas as ocorrências;

14.6.

Esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital, somente serão prestados quando
solicitados por escrito, encaminhado à Comissão Permanente de Licitação, pelo
telefone (77) 3662-2114.

14.7.

Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes
anexos:

ANEXO I

MINUTA DO CONTRATO

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

ANEXO IIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES
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ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS
PRODUTOS E/OU SERVIÇOS ORA LICITADOS

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO É FUNCIONÁRIO PÚBLICO

ANEXO VII

TERMO REFERENCIAL

ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PALMAS DE MONTE ALTO, 19 de junho de 2017.

Ana Marte Trindade Pinto
Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO N.º xx/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2017
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017
Contrato de venda, que entre si celebram
o município da PALMAS DE MONTE
ALTO e a empresa
.
Por este instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram,
de um lado o Município de PALMAS DE MONTE ALTO, entidade jurídica de direito público
interno, com a sede na inscrita no CNPJ sob nº 13.982.590/0001-47, com sede à Praça da
Bandeira, nº. 230, Centro, Município de Palmas de Monte Alto – BA, CEP: 46.460-000, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº. 117.756.885-34, e RG nº. 0156455250 - SSP/BA,
residente de domiciliado à PC DO BONFIM N°16, BONFIM, PALMAS DE MONTE ALTO-BA,
CEP: 46.460-000, de ora em diante denominada MUNICÍPIO, e a Empresa
........................................., inscrita no CNPJ sob nº.................../..........-......., com sede à
......................................................., na cidade de ............................................, neste ato
representada pelo Sr. ..............................................., CPF................................... e RG
............................., Expedida por ..........................................., residente e domiciliado(a) a
..............................................................................., na cidade de ....................................., de
ora em diante denominada CONTRATADA, por força do TOMADA DE PREÇOS DE Nº
002/2017 e sua adjudicação e homologação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si
como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições
seguintes:
1. DO OBJETO
1.1.

Objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de obras mediante
locação de máquinas com operador para manutenção de estradas para abertura,
recuperação e manutenção de estradas vicinais, com serviço de encascalhamento,
sob o tipo de menor preço global, conforme planilhas, anexos e projetos.

2. DO PRAZO
2.1.

O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2017, a contar da
emissão da ordem de inícios dos serviços, podendo ser prorrogado, conforme art.
57, inciso II da Lei 8.666/93.

3. DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1.

O valor do Contrato é de R$

(

).

3.2.

Os pagamentos ocorrerão apos a realização dos serviços que serão executados
de forma parcelada, mediante aprovação do setor de serviços, e com a fiscalização
do Contrato por meio do SECRETÁRIO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS.

3.3.

Cumpridas as determinações do item 3.2 a empresa emitirá a Nota fiscal
devidamente acompanhada das certidões exigidas pela Lei 8.666/93, a ser
apresentada ao titular do Setor de Tesouraria para a devida aprovação.

3.4.

Na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do fornecimento, ao
valor dos mesmos será acrescida a taxa de 0,01% ao dia, a título de compensação
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financeira, desde o dia imediatamente subsequente ao do vencimento até o do seu
efetivo pagamento;
3.5.

Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao
fornecimento, ainda que a requerimento do interessado.

3.6.

A Nota fiscal deverá ser emitida em nome do MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE
ALTO, entidade jurídica de direito público interno, com a sede na Praça da
Bandeira, nº. 230, Centro, Município de Palmas de Monte Alto – BA, CEP 46.460000, inscrito no CNPJ/MF n.º 13.982.590/0001-47.

4. DO PRAZO E EXECUÇÃO DO CONTRATO
4.1.

O prazo para o fornecimento dos serviços será até 31 de dezembro de 2017, a
contar da emissão de autorização para a realização dos serviços.

5. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
5.1.

Constituem-se obrigações da CONTRATADA:
a) Fornecer os serviços contratados de acordo com as especificações técnicas
e com a observância das recomendações ditadas pela fiscalização, nas
condições indicadas na proposta apresentada, competindo-lhe fornecer toda
a mão-de-obra qualificada ou não, para a realização dos trabalhos, sendo
obrigatório, para todos os operários.
b) Atender a todas as despesas decorrentes de materiais, transporte,
assistência médica de seu pessoal, seguro contra acidentes no trabalho e
demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, bem como,
impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem Federal,
Estadual ou Municipal vigentes.
c) Acatar e facilitar a ação da Fiscalização da SECRETARIA DE VIAÇÃO,
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS na entrega dos serviços, cumprindo as
exigências, que a mesma fizer aos seus técnicos.
d) Manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as
obrigações assumidas e bem assim com as condições de habilitação e
qualificação apresentadas na licitação.

5.2.

Constituem-se obrigações do MUNICÍPIO.
a) Empenhar os recursos necessários ao desenvolvimento normal dos
trabalhos segundo as etapas estabelecidas no Cronograma.
b) Indicar à CONTRATADA todos os elementos indispensáveis para o
fornecimento dos produtos.

6. REAJUSTE
6.1.

O valor deste contrato poderá sofrer reajustes conforme possibilidade prevista no
art. 65, da Lei nº. 8.666/93 e na Lei 9.069/95.

7. DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
7.1.

A fiscalização dos serviços ora licitados será de responsabilidade da
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS do Município de
PALMAS DE MONTE ALTO, por meio de servidor designado, a quem caberá:
verificar o fiel cumprimento dos termos do presente Contrato, das especificações
e dos demais requisitos técnicos: conferir as medições; atestar as faturas;
solucionar os problemas e participar de todos os atos que se fizeram necessários
para garantir a perfeita execução dos serviços.
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8. DAS PENALIDADES
8.1.

Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Município poderá
aplicar a CONTRATADA multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato,
sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 8.666/93, inclusive
responsabilização civil e penal na forma da legislação específica.

8.2.

Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de
contrato, declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar
com o MUNICÍPIO, conforme Lei 8.666/93, que serão aplicadas em função da
natureza e gravidade de falta cometida, garantida a ampla defesa.

8.3.

O MUNICÍPIO reterá dos créditos decorrentes deste contrato valores suficientes
ao pagamento das multas aplicadas.

8.4.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem quitação das multas
aplicadas em definitivo.

9. RESCISÃO DO CONTRATO
9.1.

A rescisão do Contrato ocorrerá de pleno direito e independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento de quaisquer da suas
clausulas, conforme o constante na legislação vigente.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1.

Fazem parte integrante deste Contrato independentemente de transcrição, os
seguintes documentos, cujo teor é do conhecimento e aceitação da
CONTRATADA:
a) Edital da Licitação TOMADA DE PREÇOS n.º 002/2017 e seus anexos;
b) Proposta da Licitante e seus anexos;
c) Legislação, Normas e Instituições vigentes no País, no Estado e no
Município que lhe sejam aplicáveis, especialmente as leis 8.666/93 e
8.883/94.

11. CATEGORIA ECONÔMICA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1.

As despesas decorrentes do presente Convite correrão por conta da Categoria
econômica:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.06.000 - SECRETÁRIA DE VIAÇÃO, OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS

PROJETO/ATIVIDADE

2.123 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
OBRAS E URBANISMO
2.141 – GESTÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA
2.197 – GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE
ESTRADAS E PONTES

ELEMENTO DE DESPESA

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
PREVISÃO DE DESPESAS

3390.39.00.00
SERVIÇOS DE TERCEIROSOUTROS JURÍDICA
PESSOA

1.087.927,00
R$ 640.436,75
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12. DO FORO
12.1.

Fica eleito o foro da Comarca de Palmas de Monte Alto, como único e competente
para dirimir quaisquer demandas do presente Contrato, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma juntamente com 02 (duas) testemunhas, para os efeitos legais.
PALMAS DE MONTE ALTO,

de

Município de Palmas de Monte Alto Manoel
Rubens Vicente da Cruz
Prefeito Municipal
Testemunhas:
1. _______________________________
CPF:

de 2017.

Empresa xxxxxxxx
CONTRATADA

2. ________________________________
CPF:
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ANEXO II
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2017.
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 - MENOR PREÇO GLOBAL
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
ATT: SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

_________________(Qualificação completa da Empresa)__________________, DECLARA
não ter recebido do Município de Palmas de Monte Alto - Ba ou de qualquer outra entidade
da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA de participação em licitação e/ou IMPEDIMENTO de contratar com a
Administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e/ou
contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Local e Data

Titular/Sócio(s) Administrador(es) (reconhecer firma)
CPF:
RG:
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ANEXO III
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2017.
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 - MENOR PREÇO GLOBAL
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
ATT: SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES
_________________(Qualificação completa da Empresa)__________________, DECLARA
para os devidos fins e especialmente para o presente Edital, não mantém em seu quadro de
pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em
serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.

Local e Data

Titular/Sócio(s) Administrador(es) (reconhecer firma)
CPF:
RG:

Carimbo com CNPJ e Endereço da
Empresa Licitante

Página 19 de 27

MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO IV
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2017.
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 - MENOR PREÇO GLOBAL
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
ATT: SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MODELO DE PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a Empresa
, com sede à Rua
, nº
, na
Cidade de
, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob nº
, representada, neste ato, por seu administrador (ou
gerente)
Sr.
, nacionalidade,
estado
civil,
profissão,
residente
e
domiciliado
à
Rua,
, nº
,
na
Cidade
de
__________________, portador da cédula de identidade, R.G. nº
e
do
CPF/MF, sob nº
, nomeia e constitui seu representante, o Sr.
, estado civil, profissão, portador
da
cédula de identidade, R.G. nº
do
CPF/MF,
sob
nº
,
a quem são conferidos poderes para
representar a empresa outorgante na TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017, instaurado pelo
Município de Palmas de Monte Alto - BA, em especial para firmar declarações e atas, formular
lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame acima indicado.
Local e Data

Titular/Sócio(s) Administrador(es) (reconhecer firma)
CPF:
RG:

Carimbo com CNPJ e Endereço da
Empresa Licitante
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ANEXO V
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2017.
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 - MENOR PREÇO GLOBAL
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
ATT: SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS
PRODUTOS E/OU SERVIÇOS ORA LICITADOS
__________________________, sob as penas da lei, que o CNAE
(INFORMAR
CNAEs)
, devidamente informada no Contrato Social, possui autorização para
comercialização dos produtos ora licitados.
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Local e Data

Titular/Sócio(s) Administrador(es) (reconhecer firma)
CPF:
RG:

Carimbo com CNPJ e Endereço da
Empresa Licitante
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ANEXO VI
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2017.
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 - MENOR PREÇO GLOBAL
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
ATT: SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO É FUNCIONÁRIO PÚBLICO
______________________________, DECLARA, sob as penas da lei, entre seus sócios ou
dirigentes, não possui servidor do Município de Palmas de Monte Alto, e nem se enquadra
nas vedações de que trata o presente edital.

Local e Data

Titular/Sócio(s) Administrador(es) (reconhecer firma)
CPF:
RG:

Carimbo com CNPJ e Endereço da
Empresa LicitanteCarimbo com
CNPJ e Endereço da Empresa
Licitante
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ANEXO VII
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2017.
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 - MENOR PREÇO GLOBAL
TERMO REFERENCIAL
LOTE ÚNICO
1.

OBJETO

1.1
Seleção de proposta mais vantajosa visando à contratação de empresa para prestação
de serviços de obras mediante locação de máquinas com operador para recuperação e
manutenção de estradas vicinais, com serviço de encascalhamento, sob o tipo de menor
preço global, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:
ITEM

QTD.

1

1500

2

500

3

400

4

1500

UN

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 180CV COM COMBUSTÍVEL / OPERADOR E HR
MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.

R$ 151,68

R$ 227.520,00

R$ 151,68

R$ 75.840,00

R$ 124,60

R$ 49.838,00

R$ 191,49

R$ 287.238,75

DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

SERVIÇOS COM PÁ CARREGADEIRA COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 140CV COM COMBUSTÍVEL / OPERADOR E HR
MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.
SERVICOS COM ROLO COMPACTADOR COM
POTÊNCIA MÍNIMA DE 130CV COM COMBUSTÍVEL /
HR
OPERADOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.
SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 140CV COM COMBUSTÍVEL / OPERADOR E HR
MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.

VALOR TOTAL R$ 640.436,75
(SEISCENTOS E QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO
CENTAVOS)

1.2
Todas as despesas, incluindo motorista, combustível, tributos, peças, serviços, entre
outras correrão por conta da CONTRATADA.
1.3

Dentre os serviços realizados estarão estão recuperação dos trechos:
TRECHO 01 – Inicia na BR 030, finalizado na divisa do município de Palmas de Monte
Alto com o município de Malhada. O trecho é dividido em 02 subtrechos, sendo eles:
Sub-trecho A: 32.168,77 m
Sub-trecho B: 26.342,11 m
TRECHO 02 – Inicia no povoado de Caraíbas, finalizando no entroncamento do
corredor de Esmael / Curralinho: 15.479,25 m
TRECHO 03 – Inicia no entroncamento Pindoba / Jurema, passando pelo
entroncamento Jurema / Pindoba, indo até o povoado de Jurema, voltando até o
entroncamento Jurema / Pindoba.

1.3.1

Os licitantes devem apresentar atestado técnico compatível com os serviços a serem
prestados, devendo ainda demonstrar ter qualificação técnica em encascalhamento.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 A contratação futura de empresa especializada na prestação de serviços de obras
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mediante locação de máquinas com operador para recuperação e manutenção de estradas
vicinais, com serviço de encascalhamento pela necessidade de melhorar a trafegabilidade
das estradas vicinais do município de Município de Palmas de Monte Alto.
3. FORNECIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
3.1 As prestações dos serviços se darão de forma parcelada, conforme ditar a necessidade
do Município de Palmas de Monte Alto;
3.2 No tocante às quantidades estimadas para a presente contratação, somente serão pagos
os valores relativos ao efetivamente consumido pelo Município;
3.3 A falta de quaisquer serviços, cujo fornecimento incumbe à vencedora do certame, não
servirá de alegação para o atraso, má execução ou inexecução do objeto desta licitação e
não eximirá a Contratada das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento de prazos e
demais condições estabelecidas;
4. DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS
4.1 A CONTRATADA deverá iniciar os serviços em até 48 (quarenta e oito) horas após a
emissão da ordem de serviço.
4.2 Os equipamentos serão recusados caso não atenda o objeto.
4.3 Os equipamentos recusados deveram ser substituídos no prazo máximo de 02 (duas)
horas, contado a partir do recebimento, pela Contratada, da formalização da recusa pelo
Município, arcando Contratada com os custos dessa operação, inclusive os de reparação;
5. DO REAJUSTE
5.1 O contrato de fornecimento não será objeto de reajuste, salvo por acontecimentos de
fatos impossíveis de serem previstos.
6. DA VIGÊNCIA
6.1 Os serviços a serem Contratados terão vigência da data da assinatura até 31 de
dezembro de 2017;
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 A Contratada obriga-se a:
a) Prestar os serviços da melhor forma possível, nas quantidades, prazo e local
indicados, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal, constando, detalhadamente, as indicações do
produto;
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto;
c) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas,
no prazo máximo de 02 (dois) dias;
d) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;
e) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência, motivos que impossibilitem o cumprimento de suas obrigações, com a
devida comprovação, indicando outro fornecedor que possa atender,
emergencialmente, as necessidades do MUNICÍPIO.
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) Responsabilizar-se

pelas

despesas

dos

tributos,

encargos trabalhistas,
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previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer outras que incidam ou
venham a incidir na execução do contrato.
8.

OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

8.1 O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Receber provisoriamente os equipamentos;
b) Verificar minuciosamente, em 02 (duas) horas, a conformidade dos equipamentos
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta,
para fins de aceitação e recebimento definitivos;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;
d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.
9.

MEDIDAS ACAUTELADORAS

9.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência
de dano de difícil ou impossível reparação.
10. CONTROLE DA EXECUÇÃO
10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar o recebimento dos equipamentos, anotando todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas
ou defeitos observados;
10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11. SANÇÕES
11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Contratada que:
a)

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;

b)

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c)

Fraudar na execução do contrato;

d)

Comportar-se de modo inidôneo;

e)

Cometer fraude fiscal;

f)

Não mantiver a proposta.

11.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por qualquer das infrações
discriminadas no subitem acima, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
a CONTRATADA as seguintes sanções:
a) Advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta da Contratada sobre o
descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, e a determinação da
adoção das necessárias medidas de correção;
b) Multa, observados os seguintes limites máximos:
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I. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento não realizado;
II. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente;
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de
atraso superior a 10 (dez) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos
ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor
ou, ainda, fora das especificações Contratada s;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos nos termos
do inciso III, do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que Contratada ressarcir a Administração Pública
Municipal pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão.
11.3 As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação
dos órgãos de controle, pela autoridade signatária deste contrato.
11.4 As sanções previstas nas alíneas a, c e d poderão ser aplicadas cumulativamente à
prevista no inciso b, assegurado o direito de defesa prévia da Contratada no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
11.5 O valor da multa prevista na alínea b do item 11.2 será retido dos pagamentos devidos
pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente.
11.6 As penalidades contidas neste item (11) não impedem a rescisão unilateral do
Contrato.
11.7 Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por
motivo de força maior ou caso fortuito.
11.8 Poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o motivo que as
ensejar for devidamente justificado pela Contratada e desde que aceito pelo MUNICÍPIO, que
fixará novo prazo, este improrrogável, visando cumprir as obrigações contratuais.
11.9 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
11.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
11.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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ANEXO VIII
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2017.
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 - MENOR PREÇO GLOBAL

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
ITEM

QTD.

1

1500

2

500

3

400

4

1500

DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

UN

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 180CV COM COMBUSTÍVEL / OPERADOR E HR
MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.
SERVIÇOS COM PÁ CARREGADEIRA COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 140CV COM COMBUSTÍVEL / OPERADOR E HR
MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.
SERVICOS COM ROLO COMPACTADOR COM
POTÊNCIA MÍNIMA DE 130CV COM COMBUSTÍVEL /
HR
OPERADOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.
SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 140CV COM COMBUSTÍVEL / OPERADOR E HR
MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.
VALOR TOTAL
(VALOR POR EXTENSO)

Prazo de validade da proposta:

(

).

Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados,
por meio de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à
perfeita execução do(s) serviços objeto desta licitação.
Razão Social:

CNPJ:

Incrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Endereço:
Banco:

Fone/Fax:
Agência:

E-mail:

Conta Corrente nº:

Local/Data:
Nome do Representante Legal:
CPF:

RG:
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