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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ Nº 13.753.306/0001-60

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 021PESRP/2022
O Município de Camamu - Bahia torna publico para conhecimento de quem possa interessar
que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO DO TIPO MENOR
PREÇO GLOBAL, destinado ao Registro de Preço para contratação de serviço de limpeza
pública (varrição, coleta, serviços congêneres e operação do aterro sanitário). A licitação
ocorrerá no dia 18 de novembro de 2022 (sexta-feira), às 10:00h (dez horas) horário local, no
Portal de Licitações do Banco do Brasil. Editais no portal www.licitacoes-e.com.br e no DOM
https://www.camamu.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Maiores informações através do seguinte
endereço eletrônico: licitacao.camamu@gmail.com. Camamu – Bahia, 04 de novembro de
2022. Sayonara Cruz Mendes Passos – Pregoeira Oficial.

Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro – Camamu – Bahia – CEP: 45.445-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021PESP/2022
PREÂMBULO DO EDITAL
I. REGÊNCIA LEGAL
Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar
n.º 123, 14/12/2006, Decreto nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892, 23/01/2013, Decreto Municipal
nº 079, 31/07/2021, Decreto Municipal nº 047/2022 de 27/04/2022 e alterações pertinentes.
II. ENTIDADE PROMOTORA/ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos
III. MODALIDADE/FORMA/Nº DE ORDEM
IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
Pregão Eletrônico Nº 021PESRP/2022
136/2022
IV. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço Global
V. TIPO DE LICITAÇÃO
VII. MODO DE DISPUTA
Menor Preço
Aberto e Fechado
VI. OBJETO
O objeto da presente licitação é Contratação de serviço de limpeza pública (varrição, coleta, serviços
congêneres e operação do aterro sanitário), conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
VII. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO PARA O ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
DATA: 08/11/2022
HORÁRIO: 09h00min (Horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
LOCAL PARA PESQUISA DO EDITAL E ANEXOS: https://www.camamu.ba.gov.br/site/diariooficial
VIII. DATA E HORÁRIO LIMITE PARA A ABERTURA DE PROPOSTAS
DATA: 18/11/2022
HORÁRIO: 08h59min (Horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
LOCAL PARA PESQUISA DO EDITAL E ANEXOS: https://www.camamu.ba.gov.br/site/diariooficial
IX. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA
DATA: 18/11/2022
HORÁRIO: 10h00min (Horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
LOCAL PARA PESQUISA DO EDITAL E ANEXOS: https://www.camamu.ba.gov.br/site/diariooficial
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do Município de Camamu,
consignadas nas Dotações informadas por oportunidade da Contratação. A dotação orçamentária,
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil”.
XI. LOCAL DA EXECUÇÃO
A execução deverá ser realizada nos Endereços indicado na Autorização de Fornecimento, conforme
consta especificado no Edital e Anexos.
XII. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
XI. VALOR DO EDITAL
12 (doze) meses
Gratuito.
XIII - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos do objeto desta licitação serão prestados pela Pregoeira e sua
equipe de apoio, diariamente, das 08h00min às 14h00min, no Setor de Licitação, das 08h00min às
14h00min, no Prédio da Prefeitura, sito Praça Dr. Pirajá da Silva 275, Centro – Camamu - BA CEP:
45.445-000 ou pelo e-mail: licitacao.camamu@gmail.com
PREGOEIRA RESPONSÁVEL: SAYONARA CRUZ MENDES PASSOS
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria nº 001 de 17 de janeiro de 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021PESRP/2022
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Camamu,
através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio desta Pregoeira, designada pela
Portaria nº 001, de 17 de janeiro de 2022, sediado(a) na Praça Dr. Pirajá da Silva 275, Centro –
Camamu - BA CEP: 45.445-000, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de
2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº 079, 31/07/2021, Decreto Municipal nº
047/2022 de 27/04/2022 e as exigências estabelecidas neste Edital.
DATA DA SESSÃO: 18/11/2022
HORÁRIO DA DISPUTA: 10h00min (Horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
LOCAL PARA PESQUISA DO EDITAL E ANEXOS: https://www.camamu.ba.gov.br/site/diariooficial
I. DO OBJETO
1.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação
de serviço de limpeza pública (varrição, coleta, serviços congêneres e operação do aterro
sanitário), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
1.2.
O critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto global, observadas
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.
DO CREDENCIAMENTO
2.1. O Credenciamento junto ao Banco do Brasil, no Sistema Eletrônico de Licitações-e
(www.licitacoes-e.com.br) que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória
Pregão, em sua forma eletrônica, no Município de Camamu.
2.2. O cadastro no Sistema Eletrônico de Licitações-e deverá ser feito através do Banco do Brasil.
2.2.1. Para o credenciamento dirija-se à agência BB de seu relacionamento, ou acesse
"solicitação de contato" no site Licitações-e, opção "Solicitação de credenciamento no Licitaçõese".
2.2.2. O credenciamento do fornecedor compreende:
2.2.3. assinatura do "Termo de Adesão" ao Regulamento do sistema;
2.2.4. a indicação, pelo fornecedor, do representante(s) que realizará(ão) negócios em seu nome
no sistema por meio de "Termo de Nomeação de Representante do Fornecedor";
2.2.5. cadastro pelo Banco do Brasil do fornecedor e seu(s) representante(s); e
2.2.6. habilitação da(s) senha(s) do(s) representante(s) do Fornecedor.
2.3. Para fornecedor pessoa física não haverá necessidade da indicação de representante.
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2.4. Como toda comunicação com o fornecedor será via e-mail, é indispensável que o interessado
informe seu endereço eletrônico ao Banco quando do credenciamento.
2.5.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.
2.6.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.7.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
Banco do Brasil e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção
ou aqueles se tornem desatualizados.
2.7.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação
3.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

3.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Banco do Brasil, no
Sistema Eletrônico de Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
3.1.1. Os licitantes deverão utilizar senha pessoal e intransferível para acesso ao Sistema
Eletrônico de Licitações-e.
3.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
3.3.
Não poderão participar desta licitação os interessados:
3.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
3.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
3.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
3.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
3.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
3.3.8. Não poderá participar da licitação a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco
com servidor ou com agente político da Administração Pública Municipal (TCU - Acórdão
1019/2013- Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013).
3.4.
Como condição para participação no Pregão, a licitante em campo próprio do sistema
eletrônico, deverá declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.4.1. O licitante deverá ainda na forma prevista pelo Sistema Eletrônico de Licitações-e
manifestar que tem pleno conhecimento e aceita todas as regras do certame.
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3.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.

4.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
4.3. Em face da não adesão do Município até o presente momento da deflagração desta
licitação, os licitantes não poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, mesmo que a empresa esteja cadastrada perante órgãos federais.
4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
5.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:
5.1.1. Valor unitário e total do item;
5.1.2. Marca;
5.1.3. Fabricante;
5.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
5.2. Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo 5;
5.3. Planilha Orçamentária, no mesmo formato do Anexo II – Orçamento Estimativo. Não
deverão ser omitidos ou modificados os valores das quantidades expressas nesta
planilha orçamentária, bem como não deverão ser formuladas ou propostas alterações
nas especificações dos serviços, sob pena de desclassificação da licitante;
5.4. Planilha de Demonstrativo de Formação de Preços;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKJCMZEWODJDMTA1ODLGQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Novembro de 2022
15 - Ano XIV - Nº 1399

Camamu

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
5.4.1.) A licitante deverá apresentar Demonstrativo de Formação de Preços de todos os itens e
subitens que compõem o Anexo II– A Orçamento Estimativo, todavia não é preciso repetir a
composição de preços para os serviços que apareçam mais de uma vez no Orçamento Estimativo
da Prefeitura.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Planilha de Memória de Cálculo;
Planilha de Composição de BDI, conforme modelo proposto no Anexo II-A;
Planilha de Encargos Sociais, conforme modelo sugerido no Anexo III;
Dados do representante legal da empresa que assinará o contrato, na hipótese da
empresa licitante ser declarada vencedora do certame.
5.9. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo do Anexo VI
5.10. A não apresentação de qualquer dessas planilhas e composições acarretara a
desclassificação da licitante.
5.11. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.12. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
5.13. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração,
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.14. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta dias) dias, a contar da
data de sua apresentação.
5.15. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
5.15.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização dos Tribunais de Contas e, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
6.
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.
6.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Após
a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º
8.666/93, as propostas que:
6.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
6.2.3. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;
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6.2.4. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;
6.2.5. Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
6.2.6. Não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo
anexo a este edital.
6.2.7. Apresentar, na composição de seus preços:
6.2.7.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;
6.2.7.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
6.2.7.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos serviços.
6.2.8. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato;
6.2.9. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das
propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor
orçado pela Administração.
6.2.10. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar
a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II,
da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.
6.3. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de qualquer
uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro supere os preços de referência
discriminados nos projetos anexos a este Edital.
6.3.1 A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de
todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões
em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, ao valor total do futuro contrato.
6.3.2 Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.3.3 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
6.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas
na condição anterior.
6.4.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.4.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
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6.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
6.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
6.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
6.7.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total Global.
6.8.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.9.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.10. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser 1% (um por cento).
6.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
6.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
6.13. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
6.13.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
6.14.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem
de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.15. Poderá a Pregoeira, auxiliada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.
6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.16. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
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6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.
6.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
6.19.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.20. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
6.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens produzidos:
6.26.1. no país;
6.26.2. por empresas brasileiras;
6.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
6.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
6.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas ou os lances empatados.
6.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.
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6.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
6.28.2. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.
6.28.1. É facultado a Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, desde que não exceda a 04
(quatro) horas.
6.28.2. Solicitações realizadas após às 17 (dezessete) horas, deverão ser cumpridas no horário
de expediente da Prefeitura Municipal, no dia útil imediatamente seguinte à solicitação, observado
o prazo do irem 6.28.2.
6.29. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
7.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1.
Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
7.1.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a Pregoeira deverá consultar o Portal da Transparência
do Governo Federal, seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas
físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por
ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo
diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.
7.1.2. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o
exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela
recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12,
da Lei Complementar n° 123, de 2006.
7.1.3. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, a
Pregoeira deverá indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme
artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente
inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes (ver TCU, Ac. n. 1.793/2011 – Plenário).
7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido
ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
7.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita.
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7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
7.5.
A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.
7.5.1. É facultado a Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.
7.6.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.7.
Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
7.8.
A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.8.1.
Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.8.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.9.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.
8.

DOS PREÇOS

8.1. A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, e, ainda, o global da
proposta, conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatório.
8.2. Os quantitativos indicados nas Planilhas constante deste Edital são meramente estimativos,
não acarretando à Prefeitura Municipal qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento,
todavia não deverão ser alterados pelos licitantes, sob pena de desclassificação.
8.3. A data-base da planilha orçamentária que fundamenta o presente processo licitatório é de
Junho/2022, mês de elaboração do Orçamento Estimativo da Prefeitura Municipal de Camamu,
bem como da Convenção Coletiva SEAC/SINDILIMP 2022.
8.4. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal são instrumentos
para elaboração do seu próprio orçamento estimativo. Cada empresa licitante deverá elaborar
suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que
entenderem necessários para a conclusão do serviço, de acordo com a especificação técnica, não
podendo alegar posteriormente que a Prefeitura deixou de considerar quaisquer requisitos.
8.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim,
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deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as
despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico-BDI,
conforme Modelos constantes dos Anexos deste Edital.
8.6. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva
e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
8.7. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e
também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência.
9.

DA COMPOSIÇÃO DO BDI

9.1. Todas as licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas propostas, composição
analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula:

onde:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;
R = taxa representativa de riscos;
S = taxa representativa de seguros;
G = taxa representativa de garantias;
DF = taxa representativa das despesas financeiras;
L = taxa representativa do lucro/remuneração; e
I = taxa representativa da incidência de tributos.
Observação: A parcela I deverá considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS. A alíquota do ISS
para Camamu é 5% (cinco por cento).
9.2. O valor do BDI a ser proposto poderá variar a percentuais superiores aos indicados no
Orçamento Estimativo de acordo com os custos apropriados por cada licitante, desde que sejam
apresentados os valores dos impostos considerados como incidentes sobre o faturamento e as
demais parcelas de composição do BDI. Todos os percentuais considerados deverão ser
expressos abertamente na composição do BDI e deverão guardar coerência com a realidade dos
fatos e a legislação vigente não podendo ser, posteriormente, alegado pelo licitante como não
considerado.
9.3. O Licitante ao elaborar o orçamento da obra deverá utilizar os parâmetros para taxas de BDI
especificados para o tipo serviços “Limpeza Pública”, através de planilha foi elaborada conforme
equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU –
2369/2011, TCU – 2622/2013 e seguindo as premissas peculiares do PROC-IBR-RSU 008/2.
9.4. A CPL ao verificar que a taxa de BDI está fora dos patamares estipulados acima para o tipo do
serviço, deverá solicitar ao Setor de Engenharia o exame pormenorizado dos itens que compõem
essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame os seguintes percentuais obtidos no estudo de
que trata o Acórdão TCU – 2369/2011, TCU – 2622/2013 e seguindo as premissas peculiares do
PROC-IBR-RSU 008/2, levando-se sempre em consideração as peculiaridades de cada caso
concreto:
.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKJCMZEWODJDMTA1ODLGQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Novembro de 2022
22 - Ano XIV - Nº 1399

Camamu

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

Tipo
de
Empreendimento

Obra

do

LIMPEZA PÚBLICA URBANA

Conforme Legislação Tributária Municipal, Base de Cálculo Para o ISS 60,00%
Mão de Obra (%)
Sobre a Base de Cálculo, Definir a Respectiva Alíquota do ISS (entre 2% e
3,00%
5%) "MU = 5% x 60% = 3%"
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
ADOTADO
(%)

SITUAÇÃO

AC

6,270%

SG

Despesas Financeiras
Lucro

ITENS

SIGLAS

Administração Central
Seguros,
Garantias

Riscos

e

TOTAL (AC + SG + R +
DF + L)
ISS (Variável de Acordo
Com o Município)
PIS
(Programa
de
Integração Social)
COFINS (Contribuição
para o Financiamento
da Seguridade Social)
CPRB
(Contribuição
Previdenciária sobre a
Receita Bruta - 0% ou
4,5% - Desoneração)

3º
QUAR
TIL
6,27
%

1º QUARTIL

MÉDIO

OK

2,97%

5,08%

1,710%

OK

0,86%

1,33%

1,71%

DF

1,390%

OK

0,59%

1,23%

1,39%

L

10,850%

OK

7,78%

10,85%

13,55%

-

20,22%

OK

12,20%

18,49%

22,92%

ISS

5,00%

OK

0,00%

2,50%

5,00%

PIS

0,65%

OK

0,65%

0,65%

0,65%

ISS

3,00%

OK

3,00%

3,00%

3,00%

CPRB

0,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%
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TOTAL
TRIBUTOS
I
(ISS + PIS + COFINS)

8,65%

OK

3,65%

10,65%

13,15%

BDI
"SEM
DESONERAÇÃO"
BDI
(Fórmula
Acórdão
TCU Nº 2622/2013)

32,85%

OK

16,83%

33,64%

43,14%

Os tributos (I) aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável, conforme município de 2 a 5% e, em
alguns casos, isento). ISS de Camamu - Bahia = 5,00%).
Para o cálculo do BDI foi considerado a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013,
ilustrada abaixo:

Ac = Administração Local;
I = Impostos.
VALOR DO BDI

32,85

S = Seguro;

R = Risco;

G = Garantia;

DF = Despesas Financeiras;

L = Lucro;

%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de
Rodovias e Ferrovias, é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração
Pública.
9.5. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível com a legislação tributária
do município de Camamu, onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a
forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a
respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5%
estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
9.6. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas
a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n.
123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às
contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.),
conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar.
9.7. Será incidente a taxa de BDI especificada no orçamento-base da licitação para os serviços
novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela
contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento
ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
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10.

DA HABILITAÇÃO

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
10.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
10.1.2. A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ –, na fase de habilitação, é recomendação do
TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de verificação da própria condição de
participação na licitação.
10.1.3. A Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU abrange o cadastro do CNJ, do CEIS,
do próprio TCU e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP do Portal da Transparência.
10.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
10.1.4.1.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.4.2.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
10.1.4.3.
O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
10.1.5. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
10.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10.2.
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada
por meio dos documentos inseridos no Sistema Licitações-e do Banco do Brasil, nos documentos
por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.
10.2.1. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.
10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.
10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
10.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
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documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
10.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
10.6. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
10.7.
Habilitação jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
Obs. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
última Alteração contratual consolidação respectiva e em vigor.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercício; e
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
10.8. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
b.1. Em razão de o objeto do certame se referir à prestação de serviços deverá ser
apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal do
domicílio ou sede da licitante.
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; e
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com a Previdência Social, em
conformidade com os termos do Decreto Federal n.º 8.302/2014;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
10.9. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios;
a) Certidão negativa de falência e concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual. Caso opte pela
entrega de Certidão emitida na Comarca, deverá o licitante apresentar Declaração que comprove
o emitente ser o Distribuidor judicial, com data de validade de 30 (trinta) dias contados de sua
expedição;
10.9.1 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
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a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão
equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicílio do licitante.
10.9.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, para
satisfação da exigência do item 5.1.3. letra b do Edital da Concorrência em epígrafe, deverão
juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração Digital)
e o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a Junta
Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo
(balanço e demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser confirmado no
site da Receita Federal sobre o número de autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial; e
d) Requerimento de Autenticação de Livro Digital (documento que confirma a solicitação da
empresa junto a Junta Comercial do Estado que o mesmo seja autenticado).
10.9.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
10.9.4. No presente caso a boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou maiores que 1 (um),
e Endividamento Geral (IEG) máximo igual a 1,0 resultantes da aplicação das fórmulas abaixo,
com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

IEG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

10.9.5. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao
balanço.
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10.9.6. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os
cálculos.
10.9.7. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
10.9.8. Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente desobrigadas
da apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse sentido e
apresentar a documentação contábil que lhe for pertinente na forma da lei, devidamente assinada
por contador responsável.
10.9.9. A Microempresa deverá apresentar obrigatoriamente Balanço Patrimonial solicitado na
forma prevista neste Edital, não se aceitando declarações emitidas por Contadores em
substituição.
10.9.10. Comprovação que possui na data da apresentação da proposta de preços, patrimônio
líquido em valor equivalente a 10%(dez por cento) do valor estimado da contratação. A
Comprovação deverá ser feita pela apresentação do Balanço Patrimonial já apresentado à Junta
Comercial do Estado da Bahia.
10.10. Relativos à Qualificação Técnica:

a) Prova de inscrição ou registro da licitante (certidão da pessoa jurídica), junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, competente da região a que estiver
vinculada a sede ou domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto,
dentro do prazo de validade.

b) Comprovação da licitante possuir atestado de capacidade técnica (Capacidade TécnicoOperacional), na data de abertura das propostas, que comprove(m) ter executado para órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, que não a própria licitante ou outra empresa com sócios
em comum (CNPJ diferente), serviços com características técnicas similares às do objeto da
presente licitação.
b.1) Deverá ser apresentado juntamente com o atestado comprobatório da capacidade
operacional emitidos certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de
responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização profissional
competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados. Estes documentos
poderão sofrer diligências para comprovação de sua idoneidade.
b.2) Para fins de habilitação técnico-operacional em certames visando à contratação de obras e
serviços de engenharia, devem ser exigidos atestados emitidos em nome da licitante, podendo ser
solicitadas as certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade
técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização profissional competente em nome dos
profissionais vinculados aos referidos atestados, como forma de conferir autenticidade e
veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em nome das licitantes. Acórdão
2326/2019-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER

c) Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico (Capacidade Técnico-Profissional),
na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s)
pelo CREA ou por outra entidade competente, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) na entidade competente da região onde os serviços foram
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executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT,
expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços com características técnicas similares
às do objeto da presente licitação.
c.1.) Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante, deve-se
admitir a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), contrato social do licitante,
contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste. Acórdão
1447/2015-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN

d) Certidão de Inscrição/Registro e Quitação da empresa licitante (pessoa jurídica)
junto ao Conselho Regional de Administração.
e) Comprovação de possuir em seu quadro de pessoal, Administrador de Empresas, com registro
ou inscrição perante a respectiva entidade profissional CRA – Conselho Regional de
Administração, observada sua atuação, comprovando a sua quitação perante o órgão (através de
Certidão Negativa).
e.1) A comprovação do vínculo empregatício entre o profissional e a empresa deverá ser
feita por meio de CTPS devidamente assinada ou Contrato de prestação de serviços com
reconhecimento de firma das partes, e, caso o (os) profissional (is) seja diretor (es) ou sócio
(s) legal (is) da empresa, a comprovação será feita por meio do Contrato Social.
f)) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta
licitação.

a)

O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade
técnica apresentados para qualificação técnica da licitante.

b) Indicação das instalações e do aparelhamento disponíveis para realização dos serviços, na
forma do art. 30, §6o, da Lei n.º`8.666/93.

c) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente qualificado
para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é detentora de todas
as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo deste Edital. Caso a licitante
entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que
conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº
983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
g) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo:
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital;
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
Prefeitura Municipal de Camamu;
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Camamu, durante a execução
dos serviços;
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à
execução do objeto;
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Camamu, e que estão aptos a
participar desta licitação.
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6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos
serviços objeto deste Edital;
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados,
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente.
h.1) Se por qualquer motivo a referida declaração não estiver junto à documentação, para fins de
habilitação, poderá o representante da empresa firmar a declaração em Sessão, desde que
possua poderes para tanto.
h)Para a demonstração dos itens de relevância é necessário que a capacidade técnicooperacional de execução dos serviços abaixo, no processo de licitação do objeto supracitado.
ITEM

Coleta manual e transporte até destino final
de resíduos domiciliares, comerciais e
públicos provenientes de limpeza pública da
Sede do município
Coleta manual e transporte até o destino
final de resíduos sólidos domiciliar,
comercial e público provenientes dos
povoados e distritos
Varrição manual, limpeza de boca de lobo,
caiação de meio fio de vias
Coleta, transporte e destinação final de entulhos
Operação dos resíduos inertes no local de
disposição final

UND

Quantidade Mínima

T

4.500,00

T

1.750,00

M

128.000,00

T

4.250,00

T

10.500,00

Capinação manual, remoção de terra de vias
EQUIPE
e logradouros públicos

0,50

Roçagem mecanizada, poda e limpeza de
áreas arborizadas de vias e logradouros EQUIPE
públicos limpeza de praças e jardins

0,50

i) Para a demonstração dos itens de relevância é necessário que a capacidade técnico profissional de execução dos serviços abaixo, no processo de licitação do objeto supracitado.
ITEM
Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos
Operação de Aterro Sanitário
Coleta de Resíduos Sólidos Inertes
10.11. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99).
10.12. Quanto a documentação deverá atender ainda às seguintes regras:
I - Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
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Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos.
II - As declarações relacionadas no item V – Da Habilitação (exceto aquela do Subitem 5.1.4. k,
que poderá ser expedida pela Comissão Permanente de Licitação), deverão estar emitidas em
papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expediram.
III - O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o item V
– Da Habilitação deverá estar credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento, caso
a Comissão Permanente de Licitação exija tal comprovação.
IV - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, deverão ser entregues numerados
sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a
conferência e exame correspondente. Os documentos complementares deverão ser colocados
após os documentos exigidos no Edital.
V - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
a) Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
e) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em
nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;
f) Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura da proposta, quando não
tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e
g) Não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela própria natureza,
não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade (responsabilidade)
técnica, registros de inscrição, contratos sociais e alterações contratuais e outros documentos
correlatos e afins.
VI - Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados no original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão Permanente
de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial;
a) Serão aceitas somente cópias legíveis;
b) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e,
c) A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessário.
10.13. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, fazer verificações e
diligências diretas para verificar a exatidão de dados, informações ou documentos fornecidos por
uma ou mais licitantes no que se refere ao atendimento das exigências de qualificação técnica ou
requisitar a análise do corpo técnico do Município.
10.13.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá realizar diligências para complementar
informações constantes nos Atestados de Capacidade Técnica, visando manter a viabilidade das
propostas mais vantajosas para a Administração, conforme orienta o Tribunal de Contas da União –
Acórdãos 1924/2011, 747/2011, 3.615/2013 e 918/2014, todos do Plenário.
10.14

OUTROS DOCUMENTOS:
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10.14.1 Para a assinatura do contrato a vencedora do certame deverá apresentar a seguinte
documentação:
a) Deverá ser apresentada uma Metodologia de Execução operacional para realização do serviço
de coleta, com o dimensionamento e especificação dos equipamentos e da mão-de-obra,
metodologia de coleta de resíduos de fossa séptica, na metodologia deverá conter quantidade de
EPI, por função, que estarão disponíveis para a guarnição, a ser apresentada pela Licitante deverá
conter no mínimo as seguintes informações:
•
•
•
•
•
•
•
•

Detalhamento da frota na coleta (chassi e equipamento de compactação);
Capacidade média de coleta da frota;
Reserva técnica da frota;
Detalhamento dos setores e itinerários de coleta e velocidade média;
Número de viagens para cobrir cada roteiro de coleta;
Tempo médio necessário para execução de cada viagem;
Quantidade média coletada em cada viagem e em cada roteiro.
Planilhas com itinerários, frequências e horários de coleta, dias da semana,
quantidade estimada de resíduos sólidos coletados, distância produtiva e improdutiva
e extensão das vias coletadas;
•
Setores de Coleta (em mapas);
•
Quantidade estimada de resíduo a ser retirada por setor;
•
Equipamento e guarnição por Setor de Coleta;
•
Apresentar CTF – Cadastro Técnico Federal – comprovante de inscrição e
Certificado de regularidade expedido pelo IBAMA(Transporte de Cargas Perigosas),
apresentar cadastro estadual de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de
recursos ambientais(CEAPD), bem como apresentar LAC - Licença por Adesão e
Compromisso para a realização de transporte de resíduos e/ou produtos perigosos e de
serviços de saúde emitido pelo INEMA

a.1. Os procedimentos de trabalho envolvidos na operação de coleta também determinam
metodologia específica. As relações entre o conjunto de equipamentos, trabalhadores, condições
de tráfego das vias e acessos e ainda a forma de acondicionamento do lixo, determinam o
resultado operacional com maior ou menor esforço e custo, resultado este, também associado a
parâmetros como a velocidade de coleta, regularidade e produtividade de veículo coletor. Assim,
principalmente em função das condições de acesso, propõe-se a coleta eficiente e regular diária,
em todas as vias habitadas, com produtividade
e velocidade.
a.2. Na Metodologia de Execução deverá ser representada em mapa do Município a divisão dos
setores de coleta, frequência e turno de coleta. Em outro mapa deverão ser representados os
itinerários de coleta de cada setor, especificando início e fim de cada viagem, indicando direção e
sentidos dos itinerários e legenda indicando nome dos setores, frequência, horário e dia da
semana.
a.2.1. Tais exigências deverão ser apresentadas para a programação de serviços diária (segundafeira a sábado).
a.3. Na Metodologia de Execução da licitante deverá vir especificado o tipo e a quantidade de EPI,
por função, que estarão disponíveis para a guarnição. Estes deverão atender as características
dos serviços a serem realizados, principalmente, no tocante aos resíduos que serão coletados. A
metodologia para a execução dos serviços da licitante vencedora será analisada pela área técnica
da secretaria de Infra Estrutura.
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b) Alvará ou licença da Vigilância Sanitária;
c) Autorização para descarte de dejetos sanitários emitido pela Embasa – Empresa Bahiana de
Águas e Saneamento, em nome da licitante ou em nome da empresa subcontratada quando for o
caso.
11

DA VISTORIA

11.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar o Termo de Referência e todos
os documentos do Edital, sendo facultado a vistoria dos serviços, executando todos os
levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em
omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de
preços.
11.2. A visita ao local de execução dos serviços é compreendida como um direito subjetivo da
empresa licitante, e não uma obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem ser
uma faculdade dada pela Administração aos participantes do certame. [Acórdão TCU AC-023405/15-Plenário]
11.3. A vistoria poderá ser realizada até um dia útil anterior à data fixada no preâmbulo deste
Edital para o recebimento dos envelopes das propostas e será efetuada em companhia de
servidor da Secretaria Municipal de Obras.
11.3.1. A Prefeitura Municipal coloca-se à disposição para agendamento de visitas ao local
da prestação do serviço, o qual poderá ser previamente solicitado a Secretaria Municipal de
Obras por meio do email: secobras_camamu@outlook.com, no horário de expediente do
órgão, das 08h00min às 14h00min.
11.3.2. O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria, deverá apresentar-se à
Secretaria Municipal de Transporte, Limpeza e Iluminação Pública munido de documento que o
credencie para execução do ato.
11.3.3. A vistoria deverá ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico em edificações,
devidamente registrado no CREA/BA ou entidade competente e autorizado pelo responsável
técnico indicado pela empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo que participe da
vistoria.
11.3.4. A licitante deverá trazer 02 (duas) vias da declaração de vistoria, elaborada de acordo com
o modelo do Anexo VII-E, devendo assiná-las e solicitar a assinatura do servidor da Secretaria
Municipal de Obras responsável pelo acompanhamento da vistoria na via que lhe será devolvida.
11.3.5. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá
apresentar declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto,
conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
12

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:
12.1
Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal.
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12.1.1 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento.
12.2
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
12.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
12.3
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
12.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
12.4
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
12.5
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo
à proposta de outro licitante.
12.6
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
13

DOS RECURSOS

13.1
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido
o prazo de 30(trinta minutos), para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
13.2
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
13.2.1 Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
13.2.2 No juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a
presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação – TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1.
13.2.3 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
13.2.4 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
13.3

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
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13.4
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
14
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
14.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
14.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.
14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatório.
14.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro do
Sistema Licitações-e, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
15

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da
Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.
15.2
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

16

DO TERMO DE CONTRATO

16.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato

16.2 Vale destacar que, no Acórdão nº 1234/2018 – Plenário1, o TCU firmou
entendimento sobre o conceito de compra com “entrega imediata” para os fins do
artigo 62, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993.
16.3 O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização),

“9. Acordão: [...] 9.1 converter o presente processo em representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, para dela conhecer e, no mérito,
firmar entendimento, quanto aos requisitos legais para a dispensa do termo de contrato em aquisições de bens, no seguinte sentido: 9.1.1 há possibilidade jurídica de
formalização de contratação de fornecimento de bens para entrega imediata e integral, da qual não resulte obrigações futuras, por meio de nota de empenho,
independentemente do valor ou da modalidade licitatória adotada, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei 8.666/1993 e à luz dos princípios da eficiência e da racionalidade
administrativa que regem as contratações públicas; 9.1.2 a “entrega imediata” referida no art. 62, § 4º, da Lei 8.666/1993 deve ser entendida como aquela que ocorrer em
até trinta dias a partir do pedido formal de fornecimento feito pela Administração, que deve ocorrer por meio da emissão da nota de empenho, desde que a proposta esteja
válida na ocasião da solicitação;”
1
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sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
16.3.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03
(três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
16.3.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
16.4 A Administração se certificará de que a Ata de Registro de Preços, devolvida assinada pela
Contratada, não sofreu qualquer alteração.
16.5 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
16.5.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
16.5.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
16.5.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77
e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.
16.6 O prazo de vigência da contratação é de até 12(doze) meses, prorrogável conforme
previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.
16.7 A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de
inscrição em restos a pagar.
16.8 Previamente à contratação a Administração realizará consulta da regularidade fiscal e
trabalhista, bem como para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação,
no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta
prévia ao CADIN.
16.8.1 Na hipótese de irregularidade na documentação fiscal, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos, podendo este prazo ser prorrogado, conforme urgência
da Administração.
16.9
Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
16.10 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
17

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
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17.1
As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
18

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.
19

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
20

DO PAGAMENTO

20.1
As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edital.
20.1.1 A presente contratação não permite a antecipação de pagamento, conforme as regras
previstas no Termo de Referência.
21

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
21.1.3 apresentar documentação falsa;
21.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.6 não mantiver a proposta;
21.1.7 cometer fraude fiscal;
21.1.8 comportar-se de modo inidôneo;
21.2
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
21.3
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
21.4
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
21.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
21.4.2 Multa de 10% (dez. por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
21.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
21.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Camamu e descredenciamento
no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até cinco anos;
21.5
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
21.6
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
21.7
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
21.8
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de
agente público.
21.9
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, o Município de Camamu poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.
21.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.
21.11 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.
21.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores.
21.13 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
21.13.1 O TCU considera que a ocorrência de “empresas com sócios em comum que apresentam
propostas para o mesmo item de determinada licitação” e a “existência de licitantes
reiteradamente desclassificados por não atenderem aos editais ou não honrarem suas propostas”
sugerem o possível enquadramento nas condutas tipificadas o art. 7º da Lei n. 10.520/2005 e que
é necessária a instauração de processo administrativo “...com vistas à apenação das empresas
que praticarem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002... [que] tem
caráter abrangente e abarca condutas relacionadas não apenas à contratação em si, mas também
ao procedimento licitatório e à execução da avença”, concluindo que os responsáveis pelos
procedimentos licitatórios poderão ser responsabilizados em caso de omissão (Acórdão nº
754/2015-Plenário).
22

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao.camamu@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Prefeitura
Municipal de Camamu, Setor de Licitações, Praça Dr. Pirajá da Silva, 275, Bairro Centro, CEP:
45445-000, Camamu, Bahia.
22.3
Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
22.4
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
22.5
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
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22.6
A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
22.7
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
22.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
22.8
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração.
23
23.1

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário, pela Pregoeira.
23.3
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília – DF.
23.4
No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
23.5

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.7
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.8
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
23.9
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
23.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Sistema Licitações-E do Banco do Brasil
(www.licitacoes-e.com.br),
no
endereço
eletrônico
HTTPS://WWW.CAMAMU.BA.GOV.BR/SITE/DIARIOOFICIAL, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no
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endereço Prefeitura Municipal de Camamu, Setor de Licitações, Praça Dr. Pirajá da Silva, 275,
Bairro Centro, CEP: 45445-000, Camamu, Bahia, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 14
horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão
com vista franqueada aos interessados.
23.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
23.12.1 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
23.12.2 ANEXO II– A – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI;
23.12.3 ANEXO III - MODELO DE PLANILHA – ENCARGOS SOCIAIS;
23.12.4 ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE FORMAÇÃO DE PREÇO
23.12.5 ANEXO V - MODELO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
23.12.6 ANEXO VI – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
23.12.7 ANEXO VI – MODELOS DE DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS REFERIDOS NO
EDITAL.
Camamu-BA, 04 de novembro de 2022

_______________________________________
Roberto Arouca
Crea-ba 051974595-7
Engenheiro Civil

______________________________________
Joubert Latynher
Secretário de Obras e Viação.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKJCMZEWODJDMTA1ODLGQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Novembro de 2022
40 - Ano XIV - Nº 1399

Camamu

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021PESRP/2022

1. OBJETO: Contratação de serviço de limpeza pública (varrição, coleta, serviços congêneres e
operação do aterro sanitário), conforme planilha a seguir:
SERVIÇO

UND

QUANT

VALOR
UNIT

V. T.
MÊS

V. T.
GLOBAL

Coleta manual e transporte até
destino final de resíduos
domiciliares, comerciais e
T
9.000
públicos
provenientes
de
limpeza pública da Sede do
município.
Coleta manual e transporte até
o destino final de resíduos
sólidos domiciliar, comercial e
T
3.500
público
provenientes
dos
povoados e distritos.
Varrição manual, limpeza de
boca de lobo, caiação de meio
M
256.000,00
fio de vias.
Coleta, transporte e destinação
T
8.500
final de entulhos.
Operação dos resíduos inertes
T
21.000
no local de disposição final.
Capinação manual, remoção de
terra de vias e logradouros Equipe
1,00
públicos.
Roçagem mecanizada, poda e
limpeza de áreas arborizadas
Equipe
1,00
de vias e logradouros públicos
limpeza de praças e jardins.
VALOR GLOBAL ESTIMADO (12 MESES)
Fonte: Composições/insumo do SICRO; BDI 32,85.
2. JUSTIFICATIVA: Compete a Secretaria Municipal de Obras e Serviços a formulação e
implementação da política de limpeza pública do município de Camamu, garantindo à
população o acesso aos serviços de limpeza em condições adequadas. Para tanto, a Secretaria
se preocupa em utilizar os métodos de coleta convencional domiciliar e seletiva, limpeza
periódica de bairros e áreas de difícil acesso, varrição diurna e noturna, como também se
preocupa em dar destinação final adequada dos resíduos sólidos coletados (aterramento). O
trabalho de limpeza projetado para o município de Camamu é realizado em consonância com
os princípios do desenvolvimento sustentável, minimizando os efeitos ambientais negativos
decorrentes da geração de resíduos e maximizando os benefícios ambientais, sociais e
econômicos para o município. Além de uma cidade mais bonita, a limpeza urbana traz
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reflexos diretos para a saúde pública e para a preservação do meio ambiente. O resultado é
mais qualidade de vida para todos.
Considerando que o município não tem mão de obra em seu quadro de pessoal suficiente e
nem equipamentos para realizar diretamente a limpeza pública, faz-se necessário contratar
terceiros para efetiva-la.
3. DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços a serem realizados deverão ser executados em conformidade com a
Proposta de Metodologia apresentada pela Licitante vencedora, a qual deverá observar e
aplicar todas as especificações e demais elementos técnicos constantes deste Anexo.
3.2. Passados 90 (noventa) dias do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá
submeter à aprovação da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS o seu PLANO DE
TRABALHO DEFINITIVO, Plano de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA – NR09 –
portaria nº. 3214/78 – Ministério do Trabalho; Plano de Emergência Ambiental – PEA –
Constituição Federal – Art. 225 – Portaria 3214/78 – Ministério do Trabalho e NR23.
3.3. A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS poderá propor a implantação de novas
técnicas operacionais, ao longo do Contrato, de forma a assegurar a atualização e melhoria
da qualidade da prestação dos serviços ao Município.
3.4. O objeto licitado compreende a execução dos serviços relacionados no Manual de
Especificações Técnicas anexo a este termo.
4. DEFINIÇÃO DA ÁREA. A área dos serviços abrangidos por este Edital engloba todo
o Município de Camamu/BA.
5. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. As medições e os pagamentos dos serviços realizados pela CONTRATADA se darão
através dos seguintes parâmetros:
5.1.1. Coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos domiciliares: TOTAL DE
RESÍDUOS COLETADOS (m³) x PREÇO UNITÁRIO (R$/ m³)
5.1.2. Coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos oriundos dos serviços de
saúde (RSS): TOTAL DE RESÍDUOS COLETADOS (m³) x PREÇO UNITÁRIO (R$/
m³)
5.1.3. Coleta, transporte, destinação final de entulho: TOTAL DE RESÍDUOS
COLETADOS (m³) x PREÇO UNITÁRIO (R$/ m³)
5.1.4. Varrição manual, limpeza de boca de lobo, caiação de meio fio de vias:
METRAGEM TOTAL DE VARRRIÇAO (m) x PREÇO UNITÁRIO (R$/m varrido)
5.1.6. Capinação manual, remoção de terra de vias e logradouros públicos: N° DE
EQUIPES (EQUIPE) x PREÇO UNITÁRIO (R$/EQUIPE)
5.1.7. Roçagem mecanizada, poda e limpeza de Áreas arborizadas de vias e logradouros
públicos limpeza de praças e jardins: N° DE EQUIPES (EQUIPE) x PREÇO UNITÁRIO
(R$/EQUIPE)
5.2. As medições da CONTRATADA só serão encaminhadas para pagamento após
validação por parte da fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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6. DA VIGÊNCIA:
6.1 A contratação vigerá pelo período de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura,
podendo ser prorrogada por igual prazo até o limite da lei, desde que haja interesse da
Administração.

7. FISCALIZAÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes do Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
nº 8.666, de 1993;
7.2. O representante do Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato;
7.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência;
7.4. O representante do Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; O descumprimento
total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos
77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993;
7.5. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:
7.5.1. a fiscalização da Administração terá livre acesso aos locais de trabalho da mão
de obra da Contratada e será exercida no interesse do Contratante, e não exclui nem
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos;
7.5.2. quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato, deverão ser
prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para o Contratante;
7.5.3. a fiscalização do contrato deverá ainda verificar se os preços ofertados estão
compatíveis com os preços de mercado, para constatação da vantajosidade para a
Administração.
7.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666,
de 1993.
7.7. A execução dos serviços será iniciada em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do
contrato, devendo ser observadas pela Contratada todas as normas estabelecidas neste
Termo de Referência e demais documentos que componham ou venham a compor o
processo administrativo respectivo;
7.8. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
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Referência e na proposta;
7.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos,
refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades;
7.10. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço
executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo
circunstanciado:
7.10.1. na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
7.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1. Além dos deveres previstos na legislação, a Contratante obriga-se a:
a) Notificar por escrito a CONTRATADA quanto à aplicação de eventuais multas.
b) Fiscalizar a execução do contrato.
c) Pagar a CONTRATADA na forma do disposto no contrato.
8.2. Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar os serviços conforme solicitado pela CONTRATANTE e de acordo com a
proposta apresentada, a qual faz parte integrante deste contrato;
b) Não ceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressa do
CONTRATANTE;
c) Executar os serviços de acordo com as premissas básicas estabelecidas na
legislação vigente relativa à coleta seletiva de lixo;
d) Operar com organização completa, independente e sem vínculo com a Prefeitura
executando o serviço com pessoal próprio (associado) em número suficiente
devidamente habilitado para execução de suas tarefas, devendo obedecer à
legislação cível e trabalhista e previdenciária com devidas anotações e
recolhimentos;
e) Apresentar como requisito para emissão de ordem de serviços o itinerário detalhado
da coleta seletiva, contendo pelo menos os locais abrangidos pelos serviços; dia e
horário de entrega de recipientes e material de orientação; dia e horário para
reconhecimento de matérias coletados em cada local de separação ao qual se
destinam os materiais recicláveis;
f) Responsabilizar pelo comportamento moral e profissional de seus empregados
respondendo integralmente por danos ou prejuízos comprovadamente causados ao
pessoal ou aos equipamentos do município ou de terceiros;
g) Cumprir todo mapeamento (dia/bairro) de forma que não haja abandono ou
esquecimento sistemático de recipientes sem seres coletados;
h) Apresentar equipes de trabalho para atendimentos de emergências nas áreas de
cobertura da CONTRATADA;
i) Apresentar o quantitativo de mão de obra previsto no termo de referência;
j) Garantir aos empregados fornecimento de EPI’s e outros equipamentos obrigatórios
e ou necessários a execução do objeto contratado, bem como uniforme adequado ao
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k)
l)

m)
n)

o)

p)

tipo de serviço e com identificação da associação de modo que os mesmos se
apresentem, diariamente, no melhor aspecto de higiene e limpeza;
Substituir os funcionários ausentes evitando assim prejuízos ao serviço e à
população atendida;
Cumprir o cronograma previamente acordado com a CONTRATANTE quanto à
distribuição dos recipientes coleta e transporte até os locais de disposição final,
independentemente das intempéries climáticas havendo regularidade de coleta nos
dias e locais previamente agendados com relação aos feriados nacionais, serão
justificados aqueles referentes ao carnaval sexta feira santa, dia do trabalho, dia da
independência, natal e ano novo. Caso seja necessário a Prefeitura, com
antecedência de 05 (cinco) dias úteis solicitará a reposição aos sábados;
Tirar o lixo recebido e separá-lo de forma a destinar ao seu melhor fim reduzido a
quantidade de rejeito;
Manter os equipamentos, as dependências do local de separação, sempre limpas e
organizadas, respeitadas as normas relativas ao caso, sobretudo as estabelecidas
pela Vigilância Sanitária;
Responder por qualquer dano, ainda que involuntário, que os responsáveis
indicados na forma do inciso venham a causar à Prefeitura ou à terceiros, na forma
da lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes;
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
com elas assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela
CONTRATANTE.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório sem a prévia anuência da
Contratante.
10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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:
11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações
assumidas em decorrência da contratação;
11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
11.1.3. fraudar na execução do contrato;
11.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
11.1.5. cometer fraude fiscal;
11.1.6. não mantiver a proposta.
11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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11.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para o Contratante;
11.2.2. multa moratória de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias;
11.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto:
11.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida.
11.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
11.2.5. impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco
anos;
11.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos
causados.
11.3. Também ficam sujeitam às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
11.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
11.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados
11.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento;
11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993;
11.6. 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;
11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro do Município;
12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, REAJUSTE
12.1. CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância mensal estimada de
até R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) para a execução deste objeto, conforme valeres unitários
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estabelecidos na proposta de preços, a qual é parte integrante do presente, sendo que o
valor estimado total para o período contratado encerra o montante de RS xxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxx ).
12.2. . O pagamento sera efetuado pelo contratante com base no valor de medição
atestado pela Secretaria Municipal de Obras no prazo de ate 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da Nota fiscal ou Fatura contendo o detalhamento dos serviços, executados e
os materiais empregados, através de ordem bancaria, para credito em banco, agencia e
conta corrente indicados pelo Contratado;
12.3. O pagamento se dará através de deposito em conta corrente de titularidade da
contratada.
12.4. O atraso no pagamento de qualquer parcela permitirá a sua atualização pela
seguinte formula:
C= P[(l+I/100)N - 1)
C - Valor calculado como atraso de pagamento;
P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;
N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da
obrigação contratual;
I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a
média aritmética do IGP-M no período N, "Pro-Rata" dia.
12.5. O atraso na entrega dos documentos acima descritos por culpa da CONTRATADA,
isentara o município do pagamento de qualquer acréscimo, sob qualquer título relativos ao
período em atraso;
12.6. Dos valores mencionados no item 4.1 40% (quarenta por cento) correspondem a
gastos com pessoal e 60% (sessenta por cento) a insumos;
12.7. Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços
unitários em razão do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, somente poderá ser
dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da dispensa da licitação, e se houver
a efetiva comprovação do aumento pelo prestador do serviço (requerimento, planilha de
custo e nota fiscal de procedência e qualquer documento de suporte).
12.8. O Contratado, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar equilíbrio
econômico dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado de
documentos que comprovem a procedência do pedido (nota fiscal de procedência), até a
decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 10 (dez) dias a contar da
entrega completa da documentação comprobatória, a prestação do serviço solicitado pela
Administração deverá ocorrer normalmente, pelo preço em vigor. Caso a proponente não
apresente a composição de custos que justifique o aumento não será aceito o reajuste.
12.9. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter
a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço
de mercado vigente à época.

Camamu, setembro de 2022.
________________________________
Joubert Latynher
Secretário de Obras e Viação.

_________________________________
Roberto Arouca
CREA-BA 051974595-7
Engenheiro Civil
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ANEXO1.1.
SERVIÇOS PÚBLICO DE LIMPEZA URBANA
MANUAL OPERACIONAL – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
I- Introdução
Este manual de operação dos serviços de limpeza urbana tem por objetivo, informar e
apresentar rotinas e procedimentos para o desenvolvimento dos serviços de limpeza
urbana.
Tendo como diretrizes a melhoria da qualidade de vida da população, ampliação da
abrangência e a elevação da qualidade dos serviços de limpeza prestados à população
urbana, este estudo comtemplou os seguintes itens:
Coleta Domiciliar / Comercial e Especial (entulhos, podas e lixo público).
Coleta Especial (entulhos, podas e lixo público)
Varrição
Serviços Congêneres
Destino Final
Para o sucesso dessas ações e sua eficácia, é importante que as autoridades e servidores do
poder público, principalmente funcionários da Limpeza Pública, tenham consciência que a
implantação deste Plano só terá resultados positivos com a efetiva participação da
população, através da troca de informações e colaboração na fiscalização dos serviços.
O funcionário da Limpeza Pública executa um dos mais importantes serviços da Prefeitura
Municipal, seu trabalho é diário e têm como meta deixar a Cidade Sempre Limpa, evitando
o acumulo de lixo, que provoca inúmeras doenças na população. As rotinas existem para
dar uma melhor organização ao trabalho realizado por você e sua equipe.
Devido à importância do trabalho do funcionário da Limpeza Pública, ele será o
responsável pelo sucesso da implantação do Plano Gerenciamento de Limpeza Urbana –
PGLU. Para isso não basta desenvolver suas atividades na área de limpeza, terá também,
de compreender a importância de seu trabalho para a sociedade, sensibilizando a população
para que ela tenha cuidado com o lixo por ela gerado, respeitando horários e locais
determinados pela Prefeitura.

II- Plano de Coleta Domiciliar Comercial
2.1 – Metodologias de Trabalho
A coleta na sede do município consistirá no recolhimento dos resíduos acondicionados em
sacos plásticos, vasilhames e caixa estacionária ao veículo compactador, que o transportará
até ao destino final.
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Pelas características da atividade são previstas dois turnos diários de 6 horas que
permitirão realizar um circuito, na sua totalidade. A fiscalização da qualidade do serviço
deve ser exercida pelo chefe de setor de varrição, e a execução deve ser orientada pelo
chefe do setor de coleta, manutenção e destino final, que deve zelar para que o padrão de
limpeza seja mantido durante a operação.
Baseado na pesquisa de campo, realizada pela equipe técnica durante o período de janeiro
a março/2017, constatou-se qual a melhor proposta para coleta, horários e circuito a
realizar com objetivo de obter maior eficiência na operação.
Na sede do Município a coleta será porta á porta, realizada pelo veículo compactador e
caçamba. Nas ruas em que não haja a possibilidade de acesso ao veículo coletor, a remoção
dos resíduos será realizada manualmente pelos coleteiros e nas ruas com infraestrutura
urbana precária a coleta será realizada diariamente por caçambas.
Nos distritos a coleta se dará em três caçambas, nos povoados em F4000 e Utilitário a
depender do volume levantado para cada localidade.
2.2 - Acondicionamentos Lixo Domiciliar/ Comercial
O acondicionamento dos resíduos poderá ser realizado através de sacos plásticos
descartáveis, vasilhames de borracha ou plásticos. Para o lixo dos grandes geradores
(usuários que produzem acima de 100 litros/dia) recomenda–se a aquisição de
“contentores” fechados para os que geram acima de 500 l/dia e para os demais a utilização
de sacos plásticos de 100 l devidamente fechados, que deverão ser adquiridos pelos
usuários.
O usuário deve atentar para a aprovação prévia do tipo de “contentores“ pelo órgão gestor
de limpeza urbana e para o cumprimento das disposições existentes no regulamento de
limpeza urbana Municipal.
Lixo Público
É o lixo proveniente de mercados e feiras livres, recomenda–se a utilização de sacos
plásticos de 100 litros ou de caixas estacionárias, a depender da quantidade de resíduos
gerados. A limpeza de feiras livres deve ser precedida da varrição final, com lavagem e
desinfecção do local, a ser executadas com lava jato e produto desinfetante semanalmente.
2.3 – Rotina de Coleta Domiciliar/ Comercial
- O veículo compactador deverá iniciar o roteiro a partir das 08:00 horas no turno matutino
e ás 18 horas no turno noturno, com uma guarnição de 2 coletores, devendo todos
trabalharem concomitantemente, na coleta de detritos, para maior agilização dos serviços.
- O veículo deverá encontrar-se lavado, higienizado e abastecido quando da apresentação
diária definida no item anterior.
- Deverá ser seguido rigidamente o roteiro pré-estabelecido.
- Em rua ou caminhos onde não há acesso ao veículo, o lixo deverá ser coletado pelos
coletores, devendo o veículo ficar estacionado no inicio ou fim da mesma.
- Deverá ser recolhido todo o lixo domiciliar disposto para coleta no itinerário,
devolvendo-se os recipientes, sem danificá-los, aos locais de onde foram retirados.
- Todo o lixo eventualmente derramado na via ou passeio público durante a operação de
coleta deverá ser recolhido utilizando-se pá, vassoura, enxada, que devem equipar os auto
coletores.
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- O deslocamento do Compactador será em velocidade compatível com o andamento dos
coletores para evitar que haja lançamento de recipientes com lixo e desta forma evitando o
derramamento de lixo na via pública.
- Face à baixa velocidade que o serviço requer o Compactador quando em operação deverá
utilizar-se de sinalização com luzes intermitentes para alertar os demais veículos.
- Em vias públicas de mão única poder-se-á destacar um dos coletores para que, indo à
frente do compactador com pequena antecedência, possa concentrar sacos de lixo, quando
for o caso, a fim de agilizar a operação de coleta.
- O pessoal que compõe a guarnição deverá se apresentar uniformizado, com roupas de
cores vivas e chamativas, como medida preventiva de segurança.
- Cada guarnição deverá ter um líder a quem competirá a responsabilidade sobre a
operação de coleta, bem como eventuais problemas não rotineiros, devendo, portanto:
Comunicar à chefia qualquer irregularidade constatada no circuito.
Alertar ao motorista quando o veículo estiver trabalhando em alta rotação
continuamente, pois apesar de acelerar a compactação, traz sérios prejuízos ao
equipamento.
Orientar o motorista no sentido de facilitar as manobras e/ou posicionamento do
compactador durante a operação de coleta evitando ou minimizando retenção do fluxo de
trânsito.
Controlar a carga do compactador.
Evitar "brincadeiras" durante o serviço mantendo o necessário padrão de civilidade.
Preencher relatórios de controle de coleta, uma vez que os roteiros já estão previamente
definidos.
2. 4 – Roteiros de Coleta
R- 01

R- 02

R-03

R-04
R-05
R-06
R-07
R-08

– Inicia no Estádio, desce na Vasconcelos, desce a Portelinha, sobe Santa
Luzia, sai na Pinheira, vem pela Rodagem, desce a Vasco Neto, Comercio,
Centro de Abastecimento, sobe os Craveiros, Cidade Alta, Ladeira do
Cemitério e Rio Branco.
– Inicia no Estádio, sobe a ladeira do Cemitério, Cidade Alta, desce os
Craveiros, faz o Comercio, Porto da Pedra, Estaleiro, sobe a Manilha, Vasco
Neto, Rodagem, Estádio.
– Cidade Alta, Rodagem, Estádio, Manoel Vasconcelos, Ladeira do Cemitério,
Ademario 1ª e 2ª, Travessa Ademario, Vasco Neto, Rio Branco, 1ª e 2ª
Travessa Rio Branco, Bom Jardim 1ª e 2ª.
– Barcelos, Tapuia, Apoio Mutirão e Pinheira
– Mutirão, Acaraí.
– Travessão, Orojó, Santa Rita, Terra Seca, Sobrado
– Cajaíba, Aldeia Velha, Ponta de Caeira, Boca do Rio, Pratiji
– Pinaré, Tabela, Copa

2.5 – Dimensionamento
2.5.1- Dimensionamento dos Serviços
As atividades de limpeza deverão ser realizadas em período diurno e noturno, conforme
tabela a seguir:
TAB 01 – Dimensionamento de Frequência dos Serviços
ITEM
ATIVIDADE
FREQUENCIA
01
Coleta manual e transporte
Diária

PERÍODO
Segunda a

HORÁRIO
8 às 11:00 e
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02

03

04

05

06

até o destino final de resíduos
domiciliares, comerciais e
públicos, proveniente de
limpeza pública da Sede,
povoados e distritos do
município.
Varrição manual, limpeza de
boca de lobo, caiação de
meio fio de vias
Coleta,
transporte
e
destinação final de entulhos

Operação
dos
resíduos
inertes no local de disposição
final
Capinação manual, remoção
de terra de vias e logradouros
públicos
Roçagem mecanizada, poda e
limpeza de areas arborizadas
de
vias e logradouros
públicos

Sábado

Diária

Alternada

Segunda a
Sábado

Diária

Segunda a
Sábado

De acordo a
solicitação da
Contratante

Segunda a
Sábado

18:00 às 21:00
h

Conforme
plano
a
acordar com a
fiscalização
Conforme
plano a
acordar com a
fiscalização
Conforme
plano a
acordar com a
fiscalização
Conforme
plano a
acordar com a
fiscalização

TAB 02 – Dimensionamento de Transportes e Equipamentos
ITE
M
01

02

03
04

ATIVIDADE

TRANSPORTE

Coleta manual e transporte até
01 Caminhão
destino final de resíduos
Compactador e 02
domiciliares, comerciais e
Caçambas com
públicos
provenientes
de
capacidade para 6 e
limpeza pública da sede do
4m³
município.
Coleta manual e transporte até
01 caçamba com
o destino final de resíduos
capacidade para
domiciliares, comerciais e
4m³, 01 veiculo
públicos
provenientes
de
tipo F-4000, 01
limpeza pública dos povoados veiculo tipo picke distritos
up caminhonete
com capacidade de
700kg
ano/fabricação a
partir de 2006, 01
trator “besouro” e
01 barco
Coleta, transporte e destinação
Caçamba com
final de entulhos
capacidade de 4m³
Varrição manual, limpeza de Veiculo leve para

QUAN
T

RESERVA
TÉCNICA

1

1

1

1

1

1

1

1
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05

06

07

boca de lobo, caiação de meio educação ambiental
fio de vias
Capinação manual e remoção
Motocicleta para
de terra de vias e logradouros
fiscalização
públicos
Roçagem mecanizada, poda e
Veiculo tipo Van
limpeza de áreas arborizadas de
com capacidade
vias e logradouros públicos
para 12 lugares
limpeza de praças e jardins
Operação dos resíduos inertes Trator de esteira Dno local de disposição final
4

1

1

1

1

1

1

2.5.2- Dimensionamento de Equipamento de Proteção Individual e Ferramental
TAB 03 – Quantitativo de EPI
ITEM
01
02
03
04
05
06
07

DISCRIMINAÇÃO
Calça
Camisa
Bota
Capa tipo morcego
Luva de PVC
Boné
Mascara

VIDA ÚTIL
MESES
03
03
06
06
01
03
01

QUANTIDADE
POR PESSOA
04
04
02
02
12
04
12

VIDA ÚTIL
MESES
01
03
03
03
02
04
03
06

QUANTIDADE
POR PESSOA
12
04
04
04
06
03
04
02

TAB 04 – Quantitativo de Ferramental
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

01
Vassouras de piaçava
02
Pá quadrada
03
Gadanhos
04
Enxadas
05
Carros de Mão
06
Carros de Gari (Lutocar)
07
Bags
08
Bota Fora de Mil Litros
* Com 10 % de reserva de contingência

2.5.3- Dimensionamento de Recursos humanos com 10% de reserva
TAB 05 – Quantitativo de Recursos humanos
QUANTIDADE QUANTIDADE
UNITÁRIA
TOTAL

ITEM

ATIVIDADE

FUNCIONÁRIO

01

Coleta
manual
e
transporte até destino
final
de
resíduos
domiciliares,
comerciais e públicos
provenientes
de

Agente de
Limpeza

09

Motorista I

01

10
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02

03

04

05

06

07

limpeza pública da
sede do município.
Coleta
manual
e
transporte até o destino
final
de
resíduos
domiciliares,
comerciais e públicos
provenientes
de
limpeza pública dos
povoados e distritos
Coleta, transporte e
destinação final de
entulhos
Varrição
manual,
limpeza de boca de
lobo, caiação de meio
fio de vias
Capinação manual e
remoção de terra de
vias e logradouros
públicos
Roçagem mecanizada,
poda e limpeza de
áreas arborizadas de
vias e logradouros
públicos limpeza de
praças e jardins
Operação dos resíduos
inertes no local de
disposição final

Agente de
Limpeza

Agente de
Limpeza
Motorista I
Agente de
Limpeza

34

34

03

04

01
16
17

Cabo de Turma

01

Agente de
Limpeza

04

Agente de
Limpeza

04

04

06
Operador de
Roçadeira

02

Operador de
Trator

01

01

Coordenador / Fiscal
ITEM
01
02

ATIVIDADE
Coordenação
Fiscalização

FUNCIONÁRIO

QUANT.
UNITÁRIA

QUANT.
TOTAL

Coordenador
Fiscal

01
03

04

III – Plano de Varrição
3.1- Metodologia
A configuração urbana do Município demonstra diferentes formas de ocupação e uso do
solo, determinando diferenças técnicas na manutenção dos equipamentos urbanos. Desta
forma as áreas centrais se diferenciam das demais, pela sua consolidação em relação as
periféricas e da sede do Município em relação aos distritos.
Em vista disto propõem-se trechos de varrição que variam entre 1300 e 1610 m para sete
horas efetivamente trabalhadas com uma produtividade média de 230 m/homem/hora, com
frequência diária nas áreas centrais e alternadas nas demais. Cada trecho deverá ser
executado por 02 pessoas de forma concomitante nos dois lados da via; A operação
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consistirá na varrição dos resíduos ao longo do meio fio e calçadas. As praças, largos e
calçadões serão considerados trecho de varrição com o dimensionamento do pessoal
correspondente.
Nos Povoados, Distritos e Agrupamentos Urbanos, são áreas com pequena quantidade de
ruas pavimentadas, de passeios e guias; propomos que a equipe de varrição realize também
os serviços congêneres de: Roçagem, Capinação, catação, pinturas e guias e postes,
limpeza de praças e jardins.
Cada chefe de setor da varrição será um responsável pela fiscalização da execução da
varrição e da qualidade de todos os serviços de limpeza urbana operacionalizados no seu
setor (coleta domiciliar/comercial, especial e serviços congêneres).
3.2 – Rotinas
O início dos trabalhos será a partir das 07:00 horas no turno matutino e ás 13 horas no
turno vespertino, em cada setor pré-determinado onde as duplas deverão ter guardados seus
equipamentos e ferramentas, em algum estabelecimento comercial, escola municipal ou
repartição pública.
A varrição deverá obedecer a critérios rígidos de frequência conforme o planejamento,
para criar o hábito de colaboração na população, e reduzindo a quantidade de detritos
dispostos na via pública.
Deverá ser recolhido todo o lixo ou detrito espalhado, não acondicionado em latões ou
sacos plásticos nas calçadas, sarjetas e canteiros, através de varrição com vassourões,
sendo o resultado acondicionado em lutocares ou carrinhos de mão, quando for o caso.
Efetuar pequenas capinas no itinerário, arrancar o mato das sarjetas e ao redor das
árvores e postes.
Retirar a terra acumulada na pista e nos passeios públicos.
O gari, ao dirigir-se ao local de trabalho, deverá levar no lutocar ou carrinho de mão,
sacos de lixo e carregar as ferramentas (pá quadrada, enxada, vassourão e vassoura
comum).
Antes de iniciar a varrição, os sacos de lixo deverão ser colocados no fundo do lutocar,
deixando-se um que será acondicionado na boca do lutocar para início dos trabalhos.
Os sacos de lixo deverão ser preenchidos obedecendo-se espaço suficiente para permitir
o fechamento por amarramento.
- Quando houver resíduo com muito peso (areia ou terra, por exemplo), o volume deverá
ser reduzido até metade do total do saco, para evitar rompimento.
- Quando o local tiver excesso de terra a operação será feita com carrinho de mão e o
material sempre depositado na calçada distante de sarjetas.
- Encerrada a operação de varrição a coleta deverá ser efetuada no mínimo de tempo
possível para evitar o carreamento para a via pública, por ventos, animais ou mesmo
vandalismo.
- Os varredores não poderão, em hipótese alguma, varrer os detritos da operação para
dentro das bocas de lobo.
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- Em cada dupla um dos homens irá à frente varrendo e amontoando os detritos, bem como
mudando o cone de lugar enquanto o outro irá recolhendo os detritos auxiliados por
vassoura comum de piaçava e pá quadrada, e colocando no lutocar ou carrinho de mão
quando for o caso.
3.3 – Setores de Varrição
São 06 roteiros na Sede e 01 a 02 roteiros em cada uma das demais localidades
3.4 – Dimensionamento
3.4.1 - Recursos humanos
Deverá ser apresentado um plano de execução com tabela de distribuição do pessoal por
localidade.
4 – Coleta Especial
4.1- Metodologia
As coletas de entulho e podas, ocorre a partir da identificação de concentrações destes
resíduos em pontos da cidade ou através de ordens de serviços emitidas pela Secretaria de
Obras.
Propomos a implantação de rotinas por setores na sede do Município, que sejam de amplo
conhecimento público, de modo criar o hábito na população de colocar o entulho e podas
nos dias e horários determinados para cada bairro, segregando-os do lixo ordinário.
Nos distritos, a quantidade gerada de entulho e podas é pequena, sendo considerável a
quantidade de lixo solto que provoca o aparecimento de grandes pontos de lixo. O lixo
solto deverá ser recolhido pela coleta domiciliar, e os en-tulhos e podas serão recolhidos
através de ordem de serviço solicitada pelo chefe do setor de limpeza urbana e ocorrerá no
dia da semana e horário programado para a coleta especial no seu distrito.
A operação da coleta Especial consistirá no recolhimento aos caminhões basculantes por
Pá – Carregadeira dos resíduos de entulho, podas, lixo solto( dispostos nas vias e passeios
públicos), o material proveniente da roçagem, capinação e da varrição, e o seu transporte
até o destino final.
Os setores estabelecidos para a coleta especial, são os mesmo da varrição, sendo que o
chefe do setor de varrição deverá ser responsável pela fiscalização da qualidade do serviço
no seu setor. A execução e fiscalização do cumprimento da programação serão de
responsabilidade do chefe do setor de serviços congêneres.
* A frequência desta coleta dependerá da ordem de serviço solicitada pelo che-fe do setor.
5 – Serviços Congêneres
5.1 – Metodologia
Os serviços Congêneres de limpeza urbana apresentam uma série de atividades de ação
concentrada, que refletem uma maior complexidade, porém com resultados significativos a
nível quantitativo das intervenções nos bairros. A equipe desenvolverá atividades de
capinação, raspagem, pintura de guias e postes, limpeza da feira e de boca de lobo,
obedecendo as frequências e as rotinas determinadas para cada tipo de serviço.
Com base no diagnóstico e considerando as características da infraestrutura urbana da
cidade, foram dimensionadas as equipes e equipamentos necessários para a implementação
dos serviços da perspectiva de uma melhoria da qualidade aumento da abrangência.
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6 – Destino Final
6.1 – Descarga, Espalhamento, Compactação e Cobertura dos Resíduos a serem
Aterrados.
A atividade referente à descarga dos resíduos ocorrerá em frente de descarga que deverá
possuir dimensões adequadas para o giro dos caminhões coletores, dotada de pavimento
adequado ao tráfego.
A orientação de descarga na frente de serviço ficará a cargo do servente de aterro
(orientador de manobras), que indicará as áreas para a disposição.
O caminhão coletor ou basculante descarregará os resíduos, que serão dispostos, com
auxilio de um trator esteira com lamina, contra a camada em formação, formando uma
rampa com inclinação de 1:3 a 1:2 (V:H).
A frente de descarga deve ser mantida na menor área possível. Os resíduos serão
espalhados sobre a rampa pelo trator sobre esteiras com lâmina. Os resíduos deverão ser
espalhados na forma de camadas de 30 a 60 cm, posteriormente compactados pelo trator
sobre esteiras, que deverá subir e descer sobre os resíduos, de 3 a 5 vezes, formando-se a
rampa de inclinação de 1:3 a 1:2 (V:H).
Após a operação de compactação dos resíduos sólidos, estes deverão receber cobertura
com uma camada de solo intermediária, de 20 cm (solo argiloso ou material inerte) e
camada de cobertura final das células, com espessuras de 60 cm de solo compactado.
A manutenção da frente de trabalho, em épocas normais e de chuva, deverá contar com
acessos locais de descarga cascalhados e drenados.
Deverá ser implantado junto com a fiscalização um Plano de manutenção (monitoramento)
e melhorias do aterro, assim como um controle quali-quantitativo dos resíduos.

Camamu, setembro de 2022

____________________________________
Roberto Arouca
Crea-ba 051974595-7
Engenheiro Civil

____________________________________
Joubert Latynher
Secretário de Obras e Viação.
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 021PESRP/2022
ANEXO II– A – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:
CAMAMU-BA.
PRAZO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
12 (DOZE) MESES.

MUNICÍPIO:

CAMAMU-BA.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU-BA.

ENCARGOS
SOCIAIS
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.
84,66%

REFERÊNCIAS:

SINAPI 04/2022 - NÃO DESONERADO | SICRO 01/2022

DATA:

JUNHO DE 2022

B.D.I:

32,85%

Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do
acórdão TCU – 2369/2011, TCU – 2622/2013 e seguindo as premissas peculiares do PROC-IBR-RSU 008/2017.

Tipo de Obra do Empreendimento
LIMPEZA PÚBLICA URBANA
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Conforme Legislação Tributária Municipal, Base de Cálculo Para o ISS - Mão de Obra (%)
60,00%
Sobre a Base de Cálculo, Definir a Respectiva Alíquota do ISS (entre 2% e

5%) "MU = 5% x 60% = 3%"

3,00%

ITENS

SIGLAS

ADOTADO (%)

SITUAÇÃO

INTERVALO DE
ADMISSIBILIDADE
1º
QUARTIL

MÉDIO

3º QUARTIL

Administração Central

AC

6,270%

OK

2,97%

5,08%

Seguros, Riscos
Garantias

e

SG

1,710%

OK

0,86%

1,33%

1,71%

Despesas Financeiras

DF

1,390%

OK

0,59%

1,23%

1,39%

10,850%

OK

7,78%

10,85%

13,55%

Lucro

L

TOTAL (AC + SG + R
+ DF + L)

-

ISS
(Variável
de
Acordo
Com
o
Município)
PIS (Programa de
Integração Social)
COFINS (Contribuição
para o Financiamento
da Seguridade Social)
CPRB (Contribuição
Previdenciária sobre a
Receita Bruta - 0% ou
4,5% - Desoneração)
TOTAL TRIBUTOS
(ISS + PIS + COFINS)
BDI
"SEM
DESONERAÇÃO"
(Fórmula
Acórdão
TCU Nº 2622/2013)

20,22%

OK

12,20%

6,27%

18,49%

22,92%

2,50%

5,00%

ISS

5,00%

OK

0,00%

PIS

0,65%

OK

0,65%

0,65%

0,65%

ISS

3,00%

OK

3,00%

3,00%

3,00%

CPRB

0,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

I

8,65%

OK

3,65%

10,65%

13,15%

BDI

32,85%

OK

16,83%

33,64%

43,14%

Os tributos (I) aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável, conforme município de 2 a 5% e, em alguns
casos, isento). ISS de Camamu - Bahia = 5,00%).

Para o cálculo do BDI foi considerado a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013,
ilustrada abaixo:
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Ac = Administração Local;

S = Seguro;

VALOR DO BDI

R = Risco; G = Garantia;
= Impostos.

DF = Despesas Financeiras;

L = Lucro;

32,85

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de
Rodovias e Ferrovias, é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração
Pública.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA N° XXX/2021
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 021PESRP/2022
ANEXO III - MODELO DE PLANILHA – ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO

%

GRUPO A
A1 INSS
0,00%
A2 SESI / SESC
0,00%
A3 SENAI / SENAC
0,00%
A4 SEBRAE
0,00%
A5 SALÁRIO EDUCAÇÃO
0,00%
A6 INCRA
0,00%
A7 SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO
0,00%
A8 FGTS
0,00%
A
Total dos Encargos Sociais do Grupo "A"
0,00%
GRUPO B
B1 FÉRIAS
0,00%
B2 1/3 DE FÉRIAS
0,00%
B3 INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS
0,00%
B4 INCIDÊNCIA DE FGTS
0,00%
B5 AUXÍLIO PATERNIDADE
0,00%
B6 AUXÍLIO DOENÇA
0,00%
B7 AUXÍLIO CRECHE
0,00%
B8 EXAMES PERIÓDICOS
0,00%
B9 FALTAS LEGAIS
0,00%
B10 ENCARGOS SOBRE AFASTAMENTOS
0,00%
B
Total dos Encargos Sociais do Grupo "B"
0,00%
GRUPO C
C1 13º SALÁRIO
0,00%
C2 INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS
0,00%
C3 INCIDÊNCIA DE FGTS
0,00%
C
Total dos Encargos Sociais do Grupo "C"
0,00%
GRUPO D
D1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,00%
INCIDÊNCIA DE FGTS
0,00%
D2 MULTA DE 50% FGTS
0,00%
D
Total dos Encargos Sociais do Grupo "D"
0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS
0,00%
OBS. Cada licitante poderá apresentar a Composição de Encargos Sociais no modelo disponível
no software de orçamentação da empresa e no valor utilizado na Composição dos Preços
Unitários.
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ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE FORMAÇÃO DE PREÇO
Discriminação do Serviço
I - Mão-de-obra
REMUNERAÇÃO:

1.3. TOTAL REMUNERAÇÃO
II - Encargos Sociais
2.1. GRUPO A
INSS
SESI OU SESC
SENAI OU SENAC
INCRA
Salário Educação
FGTS
Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS
SEBRAE
TOTAL DO GRUPO A
2.2. GRUPO B
Férias
1/3 Férias Constitucional
Auxílio Doença
Licença Paternidade/Maternidade
Faltas Legais
Acidente de Trabalho
Aviso Prévio Trabalhado
Treinamento
13º Salário
TOTAL DO GRUPO B
2.3. GRUPO C
Aviso Prévio Indenizado
FGTS s/ Aviso Prévio
Reflexos no Aviso Prévio Indenizado
Multa FGTS
Contribuição Social 10% s/ Aviso Prévio
Indenização Adicional
TOTAL DO GRUPO C
2.4. GRUPO D
Incidência do Grupo A sobre o Grupo B
TOTAL DO GRUPO D

VALOR MOEDA CORRENTE
PERCENTUAL(%)
VALOR (R$)

VALOR MOEDA CORRENTE
PERCENTUAL(%)
VALOR (R$)

PERCENTUAL(%)

VALOR (R$)

PERCENTUAL(%)

VALOR (R$)

PERCENTUAL(%)

VALOR (R$)
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2.5. TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS
2.6. VALOR DA MÃO-DE-OBRA ( 1.3 + 2.5 )
III – Insumos
3.1. ITENS
Alimentação
Uniforme
Locação
Comunicação
Materiais e Equipamentos
3.2. Valor dos insumos
3.3. Reserva Técnica sobre os insumos
3.4. TOTAL ( 3.2 + 3.3 )
IV – VEÍCULO
4.1. CUSTOS DIRETOS
Depreciação Mensal
Licenciamento Total
Combustível
Óleos e lubrificantes
Pneus
Lavagem
4.3. Custo Total do Veículo
V - Demais Componentes
Despesas Administrativas Central
Despesas Administrativas Local
Despesas Financeiras
Lucro
5.1. VALOR DOS DEMAIS COMPONENTES
VI – Tributos
6.1 – TRIBUTOS

VALOR MOEDA CORRENTE
PERCENTUAL(%)
VALOR (R$)

VALOR MOEDA CORRENTE
PERCENTUAL(%)
VALOR (R$)

PERCENTUAL(%)

VALOR (R$)

VALOR MOEDA CORRENTE
PERCENTUAL(%)
VALOR (R$)

TOTAL
6.2. VALOR DOS TRIBUTOS
VII - VALOR MENSAL
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ANEXO V - MODELO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
REMUNERAÇÃO
UNITÁRIO

TOTAL
MÊS

TOTAL ANO

BASE
CÁLCULO

PERCENTUAL

TOTAL
MÊS

TOTAL ANO

BASE
CÁLCULO

PERCENTUAL

TOTAL
MÊS

TOTAL ANO

BASE
CÁLCULO

PERCENTUAL

TOTAL
MÊS

TOTAL ANO

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL
ENCARGOS
SOCIAIS
GRUPO A

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

TOTAL GRUPO B

GRUPO C
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TOTAL GRUPO C

GRUPO D

BASE
CÁLCULO

PERCENTUAL

TOTAL
MÊS

TOTAL ANO

QUANTIDAD
E

UNITÁRIO

TOTAL
MÊS

TOTAL ANO

TOTAL GRUPO D

INSUMOS

TOTAL INSUMOS
CUSTOS DIRETOS
DEPRECIAÇÃO DA
FROTA

LICENCIAMENTO

VALOR

BASE
CÁLCULO

COEF. MÊS

COEF.
DEPRECIA
ÇÃO

DEPREC.
MENSAL

QTDE
ONIB/TRE
CHO

TOTAL MÊS

TOTAL ANO

QUANTIDA
DE

TOTAL MÊS

PROJEÇÃO
ANO

TOTAL

COMBUSTÍVEL

UNITÁRIO

TOTAL GASTO
COM
COMBUSTÍVEL
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ÓLEOS E LUBRIFICANTES

PREÇO
POR LITRO

COEFIC. DE
CONSUMO

CUSTO POR
KM

TOTAL GASTO
COM ÓLEOS E
LUBRIFICANTES
PNEUS
RODAGEM
PESADA POR KM

PREÇO
QUANT. POR
UNITÁRIO
VEÍCULO
PREÇO TOTAL

TOTAL

CUSTO
PONDERADO DE
RODAGEM POR
KM

CUSTO
POR
VEÍCULO

Nº DE
VEÍCULOS

TOTAL GASTO
COM PNEUS

CUSTO TOTAL

0,00

LAVAGEM

TOTAL DA
LAVAGEM

CUSTOS

0,00

0,00

TOTAL MÊS

TOTAL ANO
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DIRETOS
TOTAL DOS CUSTOS
DIRETOS

0,00

0,00

MENSAL

TOTAL ANO

BASE DE CÁLCULO PARA BDI
TOTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021PESRP/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 136/2022
ANEXO VI – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº ......../2022 - TERMO DE CONTRATO
DE COMPRA QUE FAZEM ENTRE SI O(A)
MUNICÍPIO DE CAMAMU E A EMPRESA
.............................................................
O MUNICÍPIO DE CAMAMU, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o nº
____________________________, com sede administrativa na Praça Dr. Piraja da Silva, 275 –
Centro – Camamu – BA, CEP 45.445-000, por seu Prefeito ________________(inserir
nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________
[inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, e
pela Secretária Municipal de Educação________________(inserir nacionalidade, estado civil e
profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, doravante denominado
CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................,
sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta
no Processo Administrativo nº 136/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 021/2022, por Sistema de
Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
13.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

13.1. O

objeto do presente Termo de Contrato é ........................., conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
13.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
13.3. Discriminação do objeto:
ITEM

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1
2
...

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo compatibilizar-se com aquela
prevista no Termo de Referência e com a proposta vencedora.
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14. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
14.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência,
com início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na
forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
15. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, REAJUSTE
15.1. CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância mensal estimada de até R$
xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) para a execução deste objeto, conforme valeres unitários estabelecidos
na proposta de preços, a qual é parte integrante do presente, sendo que o valor estimado total
para o período contratado encerra o montante de RS xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx ).
15.2. . O pagamento sera efetuado pelo contratante com base no valor de medição atestado
pela Secretaria Municipal de Obras no prazo de ate 30 (trinta) dias, contados da apresentação da
Nota fiscal ou Fatura contendo o detalhamento dos serviços, executados e os materiais
empregados, através de ordem bancaria, para credito em banco, agencia e conta corrente
indicados pelo Contratado;
15.3. O pagamento se dará através de deposito em conta corrente de titularidade da contratada.
15.4. O atraso no pagamento de qualquer parcela permitirá a sua atualização pela seguinte
formula:
C= P[(l+I/100)N - 1)
C - Valor calculado como atraso de pagamento;
P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;
N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação
contratual;
I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média
aritmética do IGP-M no período N, "Pro-Rata" dia.
15.5. O atraso na entrega dos documentos acima descritos por culpa da CONTRATADA,
isentara o município do pagamento de qualquer acréscimo, sob qualquer título relativos ao período
em atraso;
15.6.
Dos valores mencionados no item 4.1 40% (quarenta por cento) correspondem a gastos
com pessoal e 60% (sessenta por cento) a insumos;
15.7. Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços unitários
em razão do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, somente poderá ser dado se a sua
ocorrência era imprevisível no momento da dispensa da licitação, e se houver a efetiva
comprovação do aumento pelo prestador do serviço (requerimento, planilha de custo e nota fiscal
de procedência e qualquer documento de suporte).
15.8. O Contratado, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar equilíbrio econômico
dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que
comprovem a procedência do pedido (nota fiscal de procedência), até a decisão final da
Administração, a qual deverá ser prolatada em até 10 (dez) dias a contar da entrega completa da
documentação comprobatória, a prestação do serviço solicitado pela Administração deverá ocorrer
normalmente, pelo preço em vigor. Caso a proponente não apresente a composição de custos que
justifique o aumento não será aceito o reajuste.
15.9. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a
diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de
mercado vigente à época.
16. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Município, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
Fonte:
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17. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
17.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de
Referência.
18. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
18.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
19. CLÁUSULA SETIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
19.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital.
20. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
20.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.
21. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
21.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.
22. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
23. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
23.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
23.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
23.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
23.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
23.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
23.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
23.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
23.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
23.4.3. Indenizações e multas.
24. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
24.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
24.2. Não é permitida a suspensão do fornecimento enquanto se aguarda manifestação da
Administração acerca de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro.
24.3. O atraso no fornecimento sobre o argumento de espera acerca de pedidos de reequilíbrio
econômico-financeiro.
25. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
25.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
25.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
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25.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
Nota explicativa: Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65,
§1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento.
26.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS.
26.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei
nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
27. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
27.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
28. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
28.1. É eleito o Foro da Cidade de CAMAMU (BA) para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme
art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Local, Data

MUNICÍPIO DE CAMAMU
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATANTE
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE CAMAMU
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATANTE
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Responsável legal da CONTRATANTE
RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA
Responsável legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
12Nota Explicativa: Recomendável que tenha a assinatura do responsável legal da
CONTRATANTE e da CONTRATADA e de duas testemunhas para atender o disposto no art. 784,
III do CPC que considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado por duas
testemunhas.
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ANEXO VI – MODELOS DE DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS REFERIDOS NO EDITAL
1. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de
participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente
por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos
poderes e informações para firmá-la.

local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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2. MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), em
cumprimento do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e em face do quanto disposto no art. 96 e no
art. 87, inciso IV do mesmo diploma e do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, declara o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
Local, Data

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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3. MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), declara,
sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93,
que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
(
(

) nem menor de 16 anos.
) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Local, Data

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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4. MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES
EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES EXECUTANDO
TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), declara,
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Local, Data

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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5. MODELO DE MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS
A
Prefeitura Municipal de Camamu
Ref. Processo Administrativo nº 136/2022
Objeto:
Abertura dos envelopes:
Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para o
fornecimento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2022-SRP, conforme
especificação constante do Termo de Referência deste Edital.
Os prazos para cumprimento dos objeto são os que se seguem:
a) prazo de validade da proposta:
..... (....................) dias;
b) prazo para fornecimento:
..... (....................) dias.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos preços unitários constantes da
planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ ______________ (
___________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social: ______________________________;
b) CNPJ n.º:
______________________________;
c) Endereço Completo: ______________________________;
d) Fone: ______________________________;
e) Fax (se houver):
______________________________;
f) E-mail: ______________________________;
g) Conta Bancária/Agência/Banco: ______________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo(do representante legal)

Observação: Emitir em papel que identifique a licitante. Deverá ser indicado um e-mail para
comunicações com a Administração, inclusive para recebimento das notificações por descumprimento de
prazos e qualidade.
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MODELO DE PLANILHA ANEXA A PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:
PLANILHA DE QUANTATIVOS ANEXA A PROPOSTA DE PREÇOS
Item

Discriminação

Unid

Quant

Valor
Unitário2

V. Total
Mes3

Valor Total
global (12
meses)

[O Licitante deve preencher a
Proposta conforme discriminação,
unidade e quantidade para o item e
que ofertar preço, de acordo com o
Termo de Referência – Anexo I] O
erro na discriminação ensejará a
desclassificação.
Valor Total da Proposta4:
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o
fornecimento do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como
transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos,
contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço
ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos
ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes
do Edital do Pregão Eletrônico nº 021/2022/SRP.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
____________________,
_____/____/____
________________________________________
LOCAL
DATA
ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE
Observações: 1. A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os
pagamentos durante a execução do contrato. 2. Na hipótese de pedido de reequilíbrio será levada
em consideração o percentual de desconto do preço proposto inicialmente pelo licitante e o seu
preço final após a disputa de lances. Não será concedida a revisão de preços para garantir lucro
ao licitante.
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CNPJ Nº 13.753.306/0001-60

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 022PESRP/2022
O Município de Camamu - Bahia torna publico para conhecimento de quem possa interessar
que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO DO TIPO MENOR
PREÇO POR LOTE, destinado ao Registro de preço para serviço de recarga de toners e
cartucho de impressoras, visando atender demandas das secretarias do município de CamamuBA. A licitação ocorrerá no dia 21 de novembro de 2022 (segunda-feira), às 10:00h (dez horas)
horário local, no Portal de Licitações - Licitanet. Editais no portal https://www.licitanet.com.br/
e no DOM https://www.camamu.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Maiores informações através do
seguinte endereço eletrônico: licitacao.camamu@gmail.com. Camamu – Bahia, 07 de
novembro de 2022. Sayonara Cruz Mendes Passos – Pregoeira Oficial.

Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro – Camamu – Bahia – CEP: 45.445-000
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Pregão Eletrônico nº 022PESRP/2022
Data de Abertura: 21/11/2022 às 10h
Site: https://www.licitanet.com.br/ (Sistema Licitanet)
OBJETO
Registro de preço para de recarga de toners e cartucho de impressoras, visando atender
demandas das secretarias do município de Camamu.
A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ R$ 433.544,20
(quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos)
Registro de
Instrumento
Vistoria
Forma de Adjudicação
Preços
Contratual
TERMO DE
SIM
NÃO
POR LOTE
CONTRATO
Exclusiva ME/EPP
Reserva Cota ME/EPP
Exige Amostra
NÃO
NÃO
NÃO
Dotação Orçamentaria: Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou
outro instrumento hábil.
Prazo para envio da proposta reformulada
Até 2 horas após a convocação realizada pela Pregoeira
Observações Gerais
A disputa dar-se-á pelo ABERTO E FECHADO e os lances deverão respeitar o
INTERVALO MÍNIMO estabelecido no Termo de Referência.
Pedidos de Esclarecimentos
Até as 14h do dia 16/11/2022 para o endereço licitacao.camamu@gmail.com
Impugnações
Até as 14h do dia 16/11/2022para o endereço licitacao.camamu@gmail.com
DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DA PROPOSTA:
Data: 21/11/2022, Horário: 09:00min
Endereço Eletrônico: https://www.licitanet.com.br/
INICIO DA DISPUTA:
Data: 21/11/2022 Horário 10:00 min
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA:
12 (doze) meses
LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA
ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL:
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no Setor de Licitações e
sua Equipe de Apoio, diariamente, das 08h00min às 14h00min, no Prédio da Prefeitura,
sito Praça Dr. Pirajá da Silva 275, Centro – Camamu - BA CEP: 45.445-000 ou pelo email: licitacao.camamu@gmail.com
PREGOEIRA RESPONSÁVEL:
Sayonara Cruz Mendes Passos
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria nº 001 de 17 de janeiro de 2022
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022PESRP/2022
O Município de Camamu - BA e esta Pregoeira, designada pela Portaria nº 001, de 17 de janeiro
de 2022, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892, 23/01/2013, Decreto Municipal nº 079,
31/07/2021, Decreto Municipal nº 047/2022 de 27/04/2022 da Lei Complementar n.º 123/2006 e,
subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame,
farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste
Edital.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 21 de novembro de 2022.
HORÁRIO: 10:00h (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.licitanet.com.br/
SEÇÃO I – DO OBJETO:
1.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preço para de recarga de toners e cartucho
de impressoras, visando atender demandas das secretarias do município de Camamu, conforme
especificações constantes do termo de referência em anexo.
1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no portal
www.licitanet.com.br e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
2.1 A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ R$ 433.544,20
(quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), conforme o
orçamento anexo.
SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
3.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atendam aos requisitos deste Edital
previamente credenciadas no Sistema Licitanet, no sítio https://www.licitanet.com.br/.
3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema.
3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao Município de Camamu - BA responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.4. Não poderão participar deste Pregão:
3.4.1. empresa/empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o
Município de Camamu - BA, durante o prazo da sanção aplicada;
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3.4.2. empresa/empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
3.4.3. empresa/empresário impedido de licitar e contratar com o Município de Camamu - BA,
durante o prazo da sanção aplicada;
3.4.4. empresa/empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no
art. 72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;
3.4.5. empresa/empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei
nº 8.429/92;
3.4.6. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93,
entendendo-se como “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação
no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure
como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou
mesmo a atuação no processo licitatório;
3.4.7. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.4.8. empresa/empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o
objeto deste Pregão;
3.4.9. empresa/empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão, ou
incorporação;
3.4.10. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
3.4.11. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
SEÇÃO IV – DA VISTORIA:
4.1. Não se exigirá que a licitante realize vistoria do local.
SEÇÃO V – DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
5.1. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e
horário marcados para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação.
5.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total ofertado
para o lote, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execução do objeto.
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5.3. A licitante deverá declarar, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
5.4. A licitante deverá declarar, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
5.5. A licitante deverá declarar, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer
jus aos benefícios previstos nessa lei.
5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de
preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
5.7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
5.8. Qualquer elemento que possa identificar a licitante, até o final da disputa, importa
desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
5.9. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente encaminhados.
5.10. A Pregoeira deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação
da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto nº 10.024/2019, irá perdurar por
mais de um dia.
5.10.1. Após a suspensão da sessão pública, a Pregoeira enviará, via chat, mensagens às licitantes
informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.
5.11. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
5.11.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela Pregoeira, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio https://www.licitanet.com.br/.
6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pregoeira e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
6.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
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7.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante até o final da disputa
7.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
7.4. A desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
7.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES:
8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro, vedada a identificação do licitante.
8.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.
8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.1. Caso definido no Termo de Referência deste Edital, o intervalo mínimo de diferença de
valores ou percentuais entre os lances, incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto
em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.
8.4.2. Em caso de lances idênticos, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
8.4.3. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.4.4. Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
8.5 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
8.6. MODO DE DISPUTA “ABERTO”:
5
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000 CNPJ: 13.753.306/0001-60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKJCMZEWODJDMTA1ODLGQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Novembro de 2022
82 - Ano XIV - Nº 1399

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
8.6.1. Quando adotado o modo de disputa “ABERTO” para o envio de lances no pregão eletrônico
o os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
8.6.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois)
minutos do período de duração da sessão pública.
8.6.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois)
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
8.6.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
8.6.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública
de lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.7. MODO DE DISPUTA “ABERTO E FECHADO”:
8.7.1. Quando adotado o modo de disputa “ABERTO E FECHADO” para o envio de lances no
pregão eletrônico os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
8.7.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze minutos). Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o
período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.7.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até
o encerramento deste prazo.
8.7.3.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.7.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
8.7.4.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem
de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.7.5. Poderá a Pregoeira, auxiliada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências
de habilitação.
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8.8. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria
de Administração.
8.8.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
8.9. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sem
prejuízo dos atos realizados.
8.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e
quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.
8.11. O Critério de julgamento adotado será o indicado no Termo de Referência.
8.12. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
SEÇÃO IX – DA NEGOCIAÇÃO:
9.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.
9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.
SEÇÃO X – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
10.1. A licitante melhor classificada deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último
lance, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas), contado da convocação efetuada pela
Pregoeira por meio da opção “Enviar Anexo” no Sistema Licitanet.
10.2. A Pregoeira examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do
objeto.
10.3. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Município ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
10.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
10.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
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10.6. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com
preços manifestamente inexequíveis.
10.6.1. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto
os valores unitários estimativos da contratação.
10.6. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com
preços manifestamente inexequíveis.
10.6.1. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto
os valores unitários estimativos da contratação.
10.6.2. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade
por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes
com os de mercado do objeto deste Pregão.
10.7. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas
pelo Pregoeiro.
10.8. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste
Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório.
10.9. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação,
até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
10.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora.
SEÇÃO XI – DA HABILITAÇÃO:
11.1. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a
proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a
abertura da sessão pública.
11.2. Será verificado, quando da habilitação, eventual descumprimento das vedações elencadas na
Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante consulta ao:
11.2.1. Receita Federal (QSA), a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
11.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
11.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.
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11.3. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária
licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.
11.4. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no certame, a
habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação dos seguintes documentos, que
deverão estar inseridos no sistema na forma especificada no item 6:
11.4.1. habilitação jurídica;
11.4.2. qualificação técnica;
11.4.3. qualificação econômico-financeira;
11.4.4. regularidade fiscal e trabalhista;
11.4.5 declarações, conforme descrição detalhada no item 11.10
11.5. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:
11.5.1. Cédula de identidade do representante legal da empresa;
11.5.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
11.5.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos
comprobatórios de eleição de seus administradores;
11.5.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
11.5.5. Caso a licitante pretenda obter os benefícios previstos na Lei complementar nº 123/2006 –
Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte deverá apresentar junto com o
Credenciamento a comprovação de tal enquadramento, mediante a apresentação de:
a) certidão expedida pela Junta Comercial;
b) declaração de firma individual onde conste a sua denominação as expressões Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte ou suas respectivas abreviações ME ou EPP, conforme o caso;
c) apresentar a Certidão de Optante do SIMPLES emitido no site da Receita Federal. Salientamos
que a Comissão de Licitação de Camamu – BA poderá recusar os documentos acima indicados
caso verifique que a mesma não se encontra mais enquadrada como Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, sendo fraude a omissão da informação do seu desenquadramento.
11.6. Documentos Relativos à Qualificação Técnica:
11.6.1. Um (01) ou mais, Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica operacional
firmada(s) por entidade(s) da Administração Pública ou empresa(s) privada(s), os quais
9
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000 CNPJ: 13.753.306/0001-60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKJCMZEWODJDMTA1ODLGQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Novembro de 2022
86 - Ano XIV - Nº 1399

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
comprovem que a licitante fornece ou esta fornecendo, de forma satisfatória, bens e/ou serviços
compatíveis com o objeto deste Pregão.
11.7. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
11.7.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante.
11.8. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
11.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
11.8.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
11.8.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
11.8.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
11.8.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, expedida pela Prefeitura Municipal;
11.8.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
emitida pela Caixa Econômica Federal;
11.8.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme o Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011.
11.9. A Regularidade Fiscal na habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos da Lei Complementar nº 123/2006:
11.9.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição;
11.9.2. Havendo necessidade de regularização da documentação fiscal e trabalhista que compõe a
referida Documentação de Habilitação, a licitante vencedora, em se tratando de Microempresa –
ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, terá
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, da data da convocação, prorrogáveis por igual período, a critério
do Município de Camamu - BA, para apresentação da documentação pendente de regularização
(art. 43, § 1°, da Lei 123/2006);
11.9.3. Não havendo a regularização no prazo estabelecido no subitem imediatamente anterior,
implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da
Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar às licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da ARP, ou fracassar a licitação.
10
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11.10. Declarações:
11.10.1. Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência de fatos
impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93,
alterado pela Lei n° 9.648/98, na forma do item 5.4.2, conforme Anexo deste Edital;
11.10.2. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito
do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme Anexo deste Edital;
11.10.3. Declaração, por parte da licitante, de elaboração independente de proposta, conforme
Anexo deste Edital;
11.10.4. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação nos termos do artigo 4º, inciso
VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal,
conforme Anexo deste Edital.
11.11. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante,
com indicação do número de inscrição do CNPJ.
11.12. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome
da matriz.
11.13. Se a licitante, classificada provisoriamente em primeiro lugar, após a análise da
documentação comprobatória pelo pregoeiro, não atender aos requisitos de habilitação, será
INABILITADA no certame.
11.13.1. Em caso de inabilitação da licitante classificada em primeiro lugar, o pregoeiro retornará
a fase de aceitação da proposta e chamara a segunda colocada para averiguação do estipulado
nesta Seção.
11.14. Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no
Edital e já apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
deverão, mediante solicitação do Pregoeiro, ser enviados juntamente à proposta adequada ao
último lance.
11.14.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema poderão ser
solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido
pela Pregoeira.
SEÇÃO XII – DA AMOSTRA:
12.1. Não se exigirá apresentação de amostra.
SEÇÃO XIII – DO RECURSO:
11
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13.1. Declarada à vencedora, a Pregoeira abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recurso.
13.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
13.3. A Pregoeira examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a,
em campo próprio do sistema.
13.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr
do término do prazo da recorrente.
13.5. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos do
presente procedimento franqueada aos interessados.
13.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
13.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
SEÇÃO XIV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
14.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pela Pregoeira, salvo quando houver recurso, hipótese
em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
14.2. A homologação deste Pregão compete ao Prefeito Municipal.
14.3. O objeto deste Pregão será adjudicado às licitantes vencedoras dos respectivos itens.
SEÇÃO XV – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:
15.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para
retirar a nota de empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2. Os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento do objeto, liquidação,
pagamento, garantia contratual, sanções contratuais, alteração e rescisão contratual constam do
termo de referência em anexo a este Edital.
15.3. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo Município.
15.4. Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
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15.5. Quando a licitante convocada não retirar a nota de empenho no prazo e nas condições
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para retirar a nota de empenho, após
negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a
ordem de classificação.
SEÇÃO XVI – DAS SANÇÕES:
16.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Camamu - BA, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor
estimado para a contratação e demais cominações legais, inclusive, com a devida comunicação aos
órgãos de controle e fiscalização, nos seguintes casos:
16.1.1. cometer fraude fiscal;
16.1.2. apresentar documento falso;
16.1.3. fizer declaração falsa;
16.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
16.1.4.1. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº
8.666/93;
16.1.5. não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido;
16.1.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
16.1.7. não mantiver a proposta.
SEÇÃO XVII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
17.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa,
física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada
exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao.camamu@gmail.com, até as 14horas, no
horário oficial de Brasília-DF.
17.2. A Pregoeira, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo
de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.
17.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
17.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados a Pregoeira até 03 (três) dias úteis antes
da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico
licitacao.camamu@gmail.com, sendo considerado recebido durante o horário de expediente, de
segunda-feira a sexta-feira das 08h às 14h. Pedidos recebidos após o encerramento do horário de
expediente será considerado como recebidos no dia seguinte.
13
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000 CNPJ: 13.753.306/0001-60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKJCMZEWODJDMTA1ODLGQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Novembro de 2022
90 - Ano XIV - Nº 1399

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
17.5. A Pregoeira, auxiliado pelo setor técnico competente, responderá os pedidos de
esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.
17.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
SEÇÃO XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS:
18.1. À autoridade superior compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente
diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
18.2. A anulação do Pregão induz à do contrato.
18.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.
18.4. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação.
18.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de classificação e habilitação.
18.5.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta,
eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
18.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
18.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
18.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão às
últimas.
18.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do
órgão solicitante, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.
SEÇÃO XIX – DOS ANEXOS:
19.1. É parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
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19.1.1. Anexo I - Termo de Referência;
19.1.2. Anexo II - Modelo de Declaração Conjunta;
19.1.3. Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços;
19.1.4. Anexo IV – Minuta do Termo de Contrato.
SEÇÃO XX – DO FORO:
20.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum da Comarca de Camamu BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Camamu-Bahia, 04 de novembro de 2022.

Renivaldo Elioterio da Silva Vidal
Secretaria Municipal de Administração

Aprovado:

xxxxxxxxxxxxx
Procuradora Municipal / Assessoria Jurídica
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PREGÃO ELETRONICO Nº 022PESRP/2022
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
1.1 Registro de preço para serviço de recarga de toners e cartucho de impressoras, visando atender
demandas das secretarias do município de Camamu, conforme especificações da planilha a seguir:
ITEM
01
02
03
04
05

06
07
08

09

10

11

12

13
14

DESCRIÇÃO
UND
RECARGA
DE
TONER
IMPRESSORA
BROTHER UN
REF. 2540 DW
RECARGA
DE
TONER
UN
IMPRESSORA HP 428 FGW
RECARGA
DE
TONER
UN
IMPRESSORA HP 1005
RECARGA DE TONER DA
UN
IMPRESSORA HP JET 2035
RECARGA
DE
TONER
IMPRESSORA
BROTHER UN
5102 DW
RECARGA
DE
TONER
IMPRESSORA
BROTHER UN
1602
RECARGA DE TONNER HP
UN
58X CF258X M404N M404DW
RECARGA DE TONER PARA
IMPRESSORA HP LASER JET UN
1102
RECARGA DE TONER PARA
IMPRESSORA
BROTHER UN
DCP - 1617
RECARGA DE TONER PARA
IMPRESSORA
BROTHER UN
DCP - 8157
RECARGA DE REFIL DE
TINTA EPSON L3150 BLACK UN
C/70ML
RECARGA DE REFIL DE
TINTA
EPSON
L3150 UN
MAGENTA C/70ML
RECARGA DE REFIL DE
TINTA
EPSON
L3150 UN
YELLOW C/70ML
RECARGA DE REFIL DE UN

QUANT.

V. UNIT

V. TOTAL

50

R$ 75,00

R$ 3.750,00

50

R$ 63,33

R$ 3.166,50

50

R$ 60,00

R$ 3.000,00

50

R$ 60,00

R$ 3.000,00

50

R$ 96,67

R$ 4.833,50

50

R$ 80,00

R$ 4.000,00

50

R$ 73,33

R$ 3.666,50

50

R$ 73,33

R$ 3.666,50

50

R$ 80,00

R$ 4.000,00

50

R$ 80,00

R$ 4.000,00

215

R$ 66,33

R$ 14.260,95

215

R$ 66,33

R$ 14.260,95

215

R$ 66,33

R$ 14.260,95

215

R$ 66,33

R$ 14.260,95
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29
30

TINTA EPSON L3150 CIANO
C/70ML
RECARGA DE REFIL DE
TINTA EPSON L375 BLACK
C/70ML
RECARGA DE REFIL DE
TINTA
EPSON
L375
MAGENTA C/70ML
RECARGA DE REFIL DE
TINTA EPSON L375 YELLOW
C/70ML
RECARGA DE REFIL DE
TINTA EPSON L375 CIANO
C/70ML
RECARGA DE REFIL DE
TINTA EPSON L396 BLACK
C/70ML
RECARGA DE REFIL DE
TINTA
EPSON
L396
MAGENTA C/70ML
RECARGA DE REFIL DE
TINTA EPSON L396 YELLOW
C/70ML
RECARGA DE REFIL DE
TINTA EPSON L396 CIANO
C/70ML
RECARGA DE REFIL DE
TINTA EPSON L365 BLACK
C/70ML
RECARGA DE REFIL DE
TINTA
EPSON
L365
MAGENTA C/70ML
RECARGA DE REFIL DE
TINTA EPSON L365 YELLOW
C/70ML
RECARGA DE REFIL DE
TINTA EPSON L365 CIANO
C/70ML
RECARGA
DE
TONER
IMPRESSORA HP LASER JET
M1132 MFP
RECARGA
DE
TONER
IMPRESSORA
KYOSERA
ECOSYS M2640
RECARGA
DE
TONER
IMPRESSORA BROTHER 650
RECARGA
DE
TONER
IMPRESSORA KYOSERA FS

UN

215

R$ 66,33

R$ 14.260,95

UN

215

R$ 66,33

R$ 14.260,95

UN

215

R$ 66,33

R$ 14.260,95

UN

215

R$ 66,33

R$ 14.260,95

UN

215

R$ 66,33

R$ 14.260,95

UN

215

R$ 66,33

R$ 14.260,95

UN

215

R$ 66,33

R$ 14.260,95

UN

215

R$ 66,33

R$ 14.260,95

UN

215

R$ 66,33

R$ 14.260,95

UN

215

R$ 66,33

R$ 14.260,95

UN

215

R$ 66,33

R$ 14.260,95

UN

215

R$ 66,33

R$ 14.260,95

UN

50

R$ 63,33

R$ 3.166,50

UN

50

R$ 176,67

R$ 8.833,50

UN

60

R$ 80,00

R$ 4.800,00

UN

50

R$ 176,67

R$ 8.833,50
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31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1060DN
RECARGA
DE
TONER
IMPRESORA BROTHER DCP
1600 SERIES
RECARGA
DE
TONER
IMPRESSORA HP LASER
MFP 135W
RECARGA DE TONER HP
OFFICEJET 9020
RECARGA
DE
TONER
BROTHER TN1060
RECARGA
DE
TONER
BROTHER TN660
RECARGA
DE
TONER
BROTHER TN650
RECARGA
DE
TONER
BROTHER TN420
RECARGA
DE
TONER
BROTHER TN 3382
RECARGA
DE
TONER
BROTHER TN 450
RECARGA
DE
TONER
BROTHER TN 750
RECARGA
DE
TONER
BROTHER TN 3472
RECARGA
DE
TONER
KIOCERA TK1147
RECARGA
DE
TONER
KIOCERA TK 1172
RECARGA
DE
TONER
KIOCERA TK 1122
RECARGA
DE
TONER
KIOCERA TK 1175
RECARGA
DE
TONER
KIOCERA FS 1035
RECARGA
DE
TONER
KIOCERA FS 1135
RECARGA
DE
TONER
SANSUNG D101S
RECARGA
DE
TONER
SANSUNG D111S
RECARGA
DE
TONER
SANSUNG D4200
RECARGA
DE
TONER
SANSUNG D2850
RECARGA
DE
TONER
SANSUNG D105S
RECARGA DE TONER HP

UN

50

R$ 80,00

R$ 4.000,00

UN

50

R$ 66,67

R$ 3.333,50

UN

40

R$ 60,00

R$ 2.400,00

UN

50

R$ 80,00

R$ 4.000,00

UN

50

R$ 80,67

R$ 4.033,50

UN

50

R$ 80,00

R$ 4.000,00

UN

50

R$ 80,00

R$ 4.000,00

UN

50

R$ 173,33

R$ 8.666,50

UN

50

R$ 80,00

R$ 4.000,00

UN

50

R$ 80,00

R$ 4.000,00

UN

50

R$ 176,67

R$ 8.833,50

UN

50

R$ 176,67

R$ 8.833,50

UN

50

R$ 109,67

R$ 5.483,50

UN

50

R$ 176,67

R$ 8.833,50

UN

50

R$ 176,67

R$ 8.833,50

UN

50

R$ 176,67

R$ 8.833,50

UN

50

R$ 176,67

R$ 8.833,50

UN

50

R$ 80,00

R$ 4.000,00

UN

50

R$ 80,00

R$ 4.000,00

UN

40

R$ 80,00

R$ 3.200,00

UN

40

R$ 80,00

R$ 3.200,00

UN

50

R$ 80,00

R$ 4.000,00

UN

50

R$ 66,67

R$ 3.333,50
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54
55
56
57
58
59

85A
RECARGA DE TONER HP
UN
83A
RECARGA DE TONER HP
UN
36A
RECARGA DE TONER HP
UN
05A
RECARGA DE TONER HP
UN
12A
UN
RECARGA TONER HP 105A
UN
RECARGA TONER HP 58A
VALOR GLOBAL ESTIMADO

50

R$ 66,67

R$ 3.333,50

50

R$ 66,67

R$ 3.333,50

50

R$ 66,67

R$ 3.333,50

50

R$ 66,67

R$ 3.333,50

50
50

R$ 66,67
R$ 66,67

R$ 3.333,50
R$ 3.333,50
R$ 433.544,20

2. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.
2.1. A Contratada deverá prestar o serviço de recarga, no quantitativo solicitado e em
conformidade com as especificações constantes do edital e da proposta ofertada, conforme
indicação na ordem de compra.
2.2. Os serviços de recarga deverão ser executados num prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, contados do recebimento da ordem de fornecimento.
2.3. A entrega ocorrerá de segunda a quinta-feira, de 09h às 17h, e às sextas-feiras, de 8h às 14h.
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.1. A contratação decorre da necessidade de atendimento de demandas ordinárias de impressão de
documentos das unidades administrativas e operacionais da Prefeitura Municipal e das Secretarias
Municipais pertencentes a esta administração a fim de executar as atividades de rotina no que diz
respeito ao bom andamento do expediente interno e do atendimento ao público e proporcionar
serviços públicos de qualidade.
3.2. Reaproveitar os recipientes vazios dos toners utilizador por todas as secretarias pertencentes a
esta Município, através de processo de recarga dos mesmos, como forma de reduzir os custos com
suprimentos de informática, e ao mesmo tempo atender as demandas de toners para as impressoras
pertencentes aos diversos setores das Secretarias pertencentes a esta Administração.
3.2. Nesse sentido, planejamos a contratação do serviço de recarga de cartuchos e toners com base
no levantamento do consumo necessário para atender as demandas da Prefeitura Municipal e as
Secretarias Municipais, visando à manutenção do fluxo de materiais, sendo, portanto, imperiosa a
realização da contratação supra sob pena de solução de continuidade e a prestação dos relevantes
serviços públicos prestados.
4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
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4.1. Trata-se do fornecimento de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem
ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais do mercado, nos termos
do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 10.520/2002.
5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO.
5.1. O objeto será executado de acordo com a necessidade do órgão, a partir da assinatura do
instrumento de contrato, conforme o caso, pela empresa contratada. Para tanto, a empresa, as suas
próprias expensas, providenciará o recolhimento dos cartuchos para recarga, bem como a
devolução dos mesmos.
5.2. Os serviços serão requisitados, de acordo com as necessidades da Secretaria e deverão ser
entregues na sede deste município;
5.3. O fornecimento deverá ser autorizado expressamente pela respectiva Unidade Administrativa
da Secretaria, através de requisição própria impressa em 02 (duas) vias que comprovem o
fornecimento;
5.4. O objeto deverá obedecer às exigências legais, normas e padrões de qualidade e
especificações técnicas exigidas neste termo de referência;
5.5. A qualidade do serviço é de inteira responsabilidade do contratado;
5.6. A Fiscalização e aceitação do Objeto será de responsabilidade do órgão responsável pelos atos
de controle e administração do contrato decorrente desta licitação, através de servidores
6. DAS OBRIGAÇÕES:
6.1. DO MUNICÍPIO
a)
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
b)
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como, o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
c)
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos fornecimentos, fixando prazo para a sua correção;
d)
Pagar à Contratada o valor resultante dos fornecimentos, no prazo e condições
estabelecidas no edital e seus anexos;
e)
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal ou Fatura fornecida
pela Contratada, em conformidade com a legislação aplicável;
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f)
Designar um gestor para acompanhar a execução e fiscalizar o fornecimento, objeto do
contrato;
g)

Rejeitar, no todo ou em parte, os fornecimentos em desacordo com o contrato;

h)

Conferir, receber e atestar as notas fiscais ou faturas de cobrança emitidas pela Contratada;

i)
Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes aos fornecimentos que venham a ser
solicitados pelos funcionários da Contratada.
6.2. DA CONTRATADA:
a)
Executar os fornecimentos conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta;
b)
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
c)
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
d)
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
e)
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias
e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade
ao Município de Camamu;
f)
Relatar ao município toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer dos
fornecimentos;
g)
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h)
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
i)
Providenciar a correção das deficiências apontadas pelo município quanto à execução dos
fornecimentos contratados;
j)
Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos fornecimentos, com poderes de
representante ou preposto, para tratar com o município.
7. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, sem prévia anuência da Contratante.
8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
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8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.
9. CONTROLE DA EXECUÇÃO
9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade do fornecimento dos bens e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes
do Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993;
9.2. A verificação da adequação do fornecimento deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência;
9.3. O representante do Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
9.4. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77
e 80 da Lei nº 8.666, de 1993;
9.5. A CONTRATANTE exercerá a Fiscalização da execução do objeto do CONTRATO,
mediante pessoal especializado, designado para tal fim pelo MUNICÍPIO, sem que reduza, nem
exclua, a responsabilidade da CONTRATADA.
9.6. Esta Fiscalização será exercida, no exclusivo interesse da Administração, representada, na
oportunidade, pela CONTRATANTE, sendo que na ocorrência de qualquer irregularidade, não
deverá o fato importar co-responsabilidade do Poder Público Municipal, ou de seus Agentes de
Prepostos, salvo a hipótese de ser caracterizada a omissão destes.
9.7. Reserva-se à Fiscalização o direito e a autoridade, para resolver qualquer caso duvidoso ou
omisso, não previsto, no Edital de Licitação, neste CONTRATO, nas Leis, Regulamentos,
Especificações ou tudo quanto, direta ou indiretamente, se relacione com o objeto deste
CONTRATO; bem assim o direito de intervir na execução, quando se constatar incapacidade
técnica da CONTRATADA e seus prepostos e empregados, sem que a CONTRTATADA faça jus
a qualquer indenização.
9.8. As atribuições da Fiscalização, ressalvadas as disposições constantes em demais itens desta
Cláusula, são:
a)
Relatar em tempo hábil, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldade no
desenvolvimento da aquisição.
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b)
Esclarecer prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA,
através de correspondência protocolada.
c)
Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA,
determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.
d)
Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado ou não especificado e estipular prazo
para sua retificação.
e)

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

f)

Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os objetos contratados.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato;
10.1.3. comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal;
não mantiver a proposta.
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para o Contratante;
10.2.2. multa moratória de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias;
10.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto:
em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
10.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
10.2.5. impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;
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10.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos causados.
10.3. Também ficam sujeitam às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.3.2. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
10.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento;
10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999;
10.6. 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;
10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro do Município.

Renivaldo Elioterio da Silva Vidal
Secretaria Municipal de Administração
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PREGÃO ELETRONICO Nº 022PESRP/2022
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
Declaramos sob as penas da Lei, a superveniência de fatos impeditivos sob a habilitação da nossa
empresa neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98,
na forma do item 5.4.2, conforme Anexo deste Edital;
Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º,
XXXIII, da Constituição Federal, conforme Anexo deste Edital;
Declaramos a elaboração independente de proposta;
Declaramos o cumprimento dos requisitos de habilitação nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei
nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.
Cidade – UF, XX de xxxxxxxxxx de 2022.
___________________________________
Carimbo e assinatura na declaração
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PREGÃO ELETRONICO Nº 022PESRP/2022
ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº
XXXPESRP/2022
O MUNICÍPIO DE CAMAMU, sediado na Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro – Camamu –
Bahia - CEP: 45445-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/0001-60, neste ato
representado pelo Prefeito Enoc Souza Silva, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, nos termos do
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto nº 10.520, de 17 de julho de 2002, integrantes do
presente ajuste, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
normas legais aplicáveis, em face da classificação da(s) Proposta(s) apresentada(s), resolve
REGISTRAR OS PREÇOS para recarga de toners e cartucho de impressoras, visando atender
demandas das secretarias do município de Camamu., de acordo as condições e especificações
constantes no Termo de Referência e demais disposições fixadas no Edital e seus Anexos, durante
o período de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela(s)
empresa(s) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, classificada(s) em primeiro lugar para os itens
abaixo discriminados e pelas empresas remanescentes XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na ordem sucessiva de
classificação, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Eletrônico nº 022PESRP/2022:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

P. UNIT.

DETENTORA

CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS:
O fornecimento serão realizados de forma parcelada conforme Ordem de Fornecimento,
disciplinados no anexo I do edital, contados da data de recebimento da Solicitação de
Fornecimento.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de
Preços.
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s)
solicitado(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em) emitido(s) pelo Município
de Camamu/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes do edital, durante o
prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada
fatura emitida, comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS),
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Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda
perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO:
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Camamu por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de
compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles
poderão advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não
aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os
fornecedores/prestadores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente
da cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais
de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse
público justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o
solicitado pelo Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA:
Conforme Anexo I do Edital.
Caso os serviço não correspondam ao exigido pelo edital, o prestador deverá providenciar no
prazo de 20 (vinte) dias a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem
prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES:
Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução
e/ou fornecimento/serviço, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro)
dia, pelo atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das
demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada
nesta Cláusula:
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* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
* pelo atraso na prestação do serviço, em relação ao prazo proposto e aceito; e
* pela não prestação do serviço, caracterizando-se a falta se não efetivar dentro do prazo proposto
e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando
o atraso do na prestação do serviço for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
Administração da Prefeitura Municipal de Camamu que fixará novo prazo, este improrrogável,
para a completa execução das obrigações assumidas.
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial enseja a rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº
8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu
exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a
Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no
Artigo 79 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O prestador não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O prestador der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços,
por um dos motivos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do art. 78
da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo prestador, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município,
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
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A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do
fornecimento dos produtos e/ou execução, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada
no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o exercício
de 2022, sob a seguinte classificação: Unidade: XXXXXXXXXXXXXXX - Classificação
Econômica: XXXXXXXXXXXXXXX - Classificação Econômica XXXXXXXXXXXXXXX Projeto/Atividade: XXXXXXXXXXXXXXX e Fonte: XXXXXXXXXXXXXXX.
* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos
Orçamentários de quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Camamu/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da
presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ Nº 00.000.000/0000-00
Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RG nº 00000000000 – SSP/XX
CPF/MF nº 000.000.000-00

________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ Nº 00.000.000/0000-00
Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RG nº 00000000000 – SSP/XX
CPF/MF nº 000.000.000-00
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PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 022PESRP/
ANEXO IV
MINUTA CONTRATO Nº XXX/2022
CONTRATO PARA FORNECIMENTO PARCELADO
DE PRODUTOS (OU EXECUÇÃO DE SERVIÇOS)
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
CAMAMU E A XXXXXXXXXXXXXXXXXX

O MUNICÍPIO DE CAMAMU, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/0001-60, neste ato
representado pelo seu Prefeito Enoc Souza Silva, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta
cidade, portador do RG nº 5.280.340-65 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF nº 169.132.398-58,
doravante denominado simplesmente aqui nomeado CONTRATANTE, e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/000X-00, Inscrição
Municipal nº xxxxxxxxxxxxxxx, situada à xxxxxxxxxxxxx bairro: .............., cidade de
xxxxxxxxxxxxxxxx, Estado da(o) xxxxxxxxxxxxxxx – CEP: 00.000-000, neste ato representada
pelo(a) Sr(a). xxxxxxxxxxxx (nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), portador(a) do
documento de identidade nº 00000000-00, emitido pela SSP/XX, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº
000.000.000-00, doravante denominado simplesmente aqui nomeado CONTRATADA
estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.000.000/0000-00, resolvem celebrar o presente Contrato, sujeitando-se as partes às normas
previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, de acordo com o que consta no Pregão
Eletrônico nº XXXPESRP/2021, mediante as Cláusulas e/ou Condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1. O presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada para serviço de
recarga de toners e cartucho de impressoras, visando atender demandas das secretarias do
município de Camamu-BA, de acordo as condições e especificações constantes no Termo de
Referência e demais disposições fixadas neste Edital e seus Anexos.
Parágrafo Único: Vinculam-se ao presente contrato, o Pregão Eletrônico nº 022PESRP/2022, Ata
de Registro de Preços, bem como a proposta da contratada, ambos com seus Anexos, e demais
documentos, os quais se constituem em partes integrantes deste instrumento, independentemente
de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO:
2.1. O objeto deste contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de menor preço
global.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO:
3.1. No interesse da Administração da Prefeitura Municipal de Camamu, o objeto deste Contrato
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
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Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor constante
da proposta devidamente atualizada de conformidade com o disposto na Cláusula Décima;
Parágrafo Segundo: nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no
parágrafo anterior, salvo se as supressões resultarem de acordo celebrado entre os contratantes,
conforme Art. 65, parágrafo 2º, inciso II da Lei nº 8.666/93;
Parágrafo Terceiro: as eventuais modificações dos termos deste Contrato, poderão ser alterados,
com as devidas justificativas, nos casos referidos no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante
Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
4.1. Durante a vigência deste Contrato, o CONTRATANTE deverá:
a) acompanhar, fiscalizar e conferir os produtos/serviços ora contratados;
b) efetuar o pagamento pelos produtos/serviços, de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona; e
c) rejeitar, no todo ou em partes, o fornecimento/execução em desacordo com o contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1. Caberá à Contratada enquanto vigorar este Contrato, além das obrigações do Termo de
Referência as demais que se seguem:
a) realizar a execução do serviço, ao responsável do Setor da Prefeitura Municipal deste
Município, seguindo cronograma de entrega;
b) apresentar, antes do faturamento, quadro demonstrativo dos fornecimentos para confronto de
informações;
c) comunicar, de imediato e por escrito, à Contratante, qualquer tipo de irregularidade que ocorra
durante a vigência deste Contrato;
d) fornecer ao Contratante, de forma regular e nas quantidades requisitadas, os produtos/serviços
licitados;
e) arcar com os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, desde o pagamento de encargos
trabalhistas, comerciais, fiscais e previdenciários, não transferindo para a Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem onerar o objeto do contrato;
f) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, não incluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao
acompanhamento pelo CONTRATANTE;
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g) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, quanto ao
fornecimento do objeto contratado;
h) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do CONTRATANTE,
cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
i) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
j) reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos produtos
empregados.
CLÁUSULA SEXTA - DO AMPARO LEGAL:
6.1. A lavratura do presente Contrato decorre do Pregão Eletrônico nº 022PESRP/2022, realizada
com fundamento nos Decretos Municipais nº 206/2009, 697/2011 e a Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR:
7.1. O valor do presente Contrato é estimado em R$ XXXXXXXX (por extenso), a ser pago
conforme entrega dos produtos.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE:
8.1. O valor estipulado na proposta inicial poderá ser reajustado em conformidade com o Art. 65,
inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO:
9.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, de forma parcelada, de acordo com a
quantidade do serviço executado, mediante emissão de ordem bancária em favor da
CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada
das requisições emitidas, na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 022PESRP/2022,
devidamente atestada por servidor da Prefeitura Municipal de Camamu.
9.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que a liquidação da despesa, aquela será
devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.
9.3. O pagamento das faturas, quando houver reajustamento, far-se-á por meio de duas faturas,
uma correspondente à própria fatura e outra suplementar, referente ao valor do reajustamento
devido, podendo ambas as faturas tramitar conjuntamente, a critério da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.1. As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o
exercício de 2022, sob a seguinte classificação:
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10.2. As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o
exercício de 2022, sob a seguinte classificação: Unidade: XXXXXXXXXXXXXXX Classificação
Econômica:
XXXXXXXXXXXXXXX
Classificação
Econômica
XXXXXXXXXXXXXXX - Projeto/Atividade: XXXXXXXXXXXXXXX e Fonte:
XXXXXXXXXXXXXXX.
* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos
Orçamentários de quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE:
11.1. A vigência deste contrato será até ..............................., a contar da data de assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES:
12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução
e/ou fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro)
dia, pelo atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das
demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada
nesta Cláusula:
* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
* pelo atraso na execução do objeto, em relação ao prazo proposto e aceito; e
* pela não execução do objeto, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos
quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando
o atraso do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito
pela Administração da Prefeitura Municipal de Camamu que fixará novo prazo, este
improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO:
13.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
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Parágrafo Primeiro: os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo Segundo: A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência
mínima de 30 (trinta) dias; ou
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; ou
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
Parágrafo Terceira: a rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DA
MERCADORIA:
14.1. Os serviços serão executados conforme Anexo I do edital, contados da data de recebimento
da Solicitação de Execução.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Camamu, no Estado da Bahia, para dirimir quaisquer
dúvidas suscitadas na execução do presente Contrato.
E, para validade do que pelas partes ficou acertado, firma-se o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para um só efeito, depois de lido e achado conforme, na presença de
duas testemunhas que o subscrevem, vai pelas partes assinado.
Camamu – Bahia, XX de xxxxxxxxxxxx de 2022.
___________________________________
MUNICIPIO DE CAMAMU
Enoc Souza Silva
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
_____________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF/MF nº 000.000.000-00
CONTRATADA
Testemunhas:
1) ____________________________
Nome:
CPF/MF nº
2)_____________________________
Nome:
CPF/MF nº
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CNPJ Nº 13.753.306/0001-60

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 023PESRP/2022
O Município de Camamu - Bahia torna publico para conhecimento de quem possa interessar
que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO DO TIPO MENOR
PREÇO POR ITEM, destinado ao Registro de preço para aquisição de material permanente
destinado as demandas das diversas Secretarias pertencentes a esta Administração Municipal. A
licitação ocorrerá no dia 22 de novembro de 2022 (terça-feira), às 10:00h (dez horas) horário
local, no Portal de Licitações - Licitanet. Editais no portal https://www.licitanet.com.br/ e no
DOM https://www.camamu.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Maiores informações através do
seguinte endereço eletrônico: licitacao.camamu@gmail.com. Camamu – Bahia, 07 de
novembro de 2022. Sayonara Cruz Mendes Passos – Pregoeira Oficial.
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Pregão Eletrônico nº 023PESRP/2022
Data de Abertura: 22/11/2022 às 10h
Site: https://www.licitanet.com.br/ (Sistema Licitanet)
OBJETO
Registro de preço para aquisição de material permanente destinado as demandas das
diversas Secretarias pertencentes a esta Administração Municipal.
VALOR TOTAL ESTIMADO
A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 617.499,74
(seiscentos e dezessete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro
centavos)
Registro de
Vistoria
Instrumento
Forma de Adjudicação
Preços
Contratual
TERMO DE
SIM
NÃO
POR ITEM
CONTRATO
Exclusiva ME/EPP
Reserva Cota ME/EPP
Exige Amostra
NÃO
NÃO
NÃO
Dotação Orçamentaria: Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou
outro instrumento hábil.
Prazo para envio da proposta reformulada
Até 2 horas após a convocação realizada pela Pregoeira
OBSERVAÇÕES GERAIS
A disputa dar-se-á pelo ABERTO E FECHADO e os lances deverão respeitar o
INTERVALO MÍNIMO estabelecido no Termo de Referência.
Pedidos de Esclarecimentos
Até as 14h do dia 17/11/2022 para o endereço licitacao.camamu@gmail.com
IMPUGNAÇÕES
Até as 14h do dia 17/11/2022 para o endereço licitacao.camamu@gmail.com
DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DA PROPOSTA:
Data: 22/11/2022, Horário: 08:30 min
Endereço Eletrônico: https://www.licitanet.com.br/
INICIO DA DISPUTA:
Data: 22/11/2022 Horário 10:00 min
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA:
12 (doze) meses
LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA
ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL:
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no Setor de Licitações e
sua Equipe de Apoio, diariamente, das 08h00min às 14h00min, no Prédio da Prefeitura,
sito Praça Dr. Pirajá da Silva 275, Centro – Camamu - BA CEP: 45.445-000 ou pelo email: licitacao.camamu@gmail.com
PREGOEIRA RESPONSÁVEL:
Sayonara Cruz Mendes Passos
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria nº 001 de 17 de janeiro de 2022
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023PESRP/2022
O Município de Camamu - BA e esta Pregoeira, designada pela Portaria nº 001, de 17 de janeiro de
2022, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº
10.024/2019, da Lei Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de
outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão
Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 22 de novembro de 2022.
HORÁRIO: 10:00h (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.licitanet.com.br/
SEÇÃO I – DO OBJETO:
1.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preço para aquisição de material permanente
destinado as demandas das diversas Secretarias pertencentes a esta Administração Municipal,
conforme especificações constantes do termo de referência em anexo.
1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no portal
www.licitanet.com.br e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
2.1 A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 617.499,74 (seiscentos e
dezessete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), conforme o
orçamento anexo.
SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
3.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atendam aos requisitos deste Edital
previamente credenciadas no Sistema Licitanet, no sítio https://www.licitanet.com.br/.
3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor
de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema.
3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao Município de Camamu - BA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.4. Não poderão participar deste Pregão:
3.4.1. empresa/empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o
Município de Camamu - BA, durante o prazo da sanção aplicada;
2
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000 CNPJ: 13.753.306/0001-60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKJCMZEWODJDMTA1ODLGQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Novembro de 2022
114 - Ano XIV - Nº 1399

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
3.4.2. empresa/empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
3.4.3. empresa/empresário impedido de licitar e contratar com o Município de Camamu - BA,
durante o prazo da sanção aplicada;
3.4.4. empresa/empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.
72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;
3.4.5. empresa/empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei
nº 8.429/92;
3.4.6. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93,
entendendo-se como “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação
no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure
como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo
a atuação no processo licitatório;
3.4.7. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.4.8. empresa/empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o
objeto deste Pregão;
3.4.9. empresa/empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão, ou
incorporação;
3.4.10. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse
econômico em comum;
3.4.11. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
SEÇÃO IV – DA VISTORIA:
4.1. Não se exigirá que a licitante realize vistoria do local.
SEÇÃO V – DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
5.1. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados
para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento
de propostas e dos documentos de habilitação.
5.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total ofertado
para o item, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execução do objeto.
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5.3. A licitante deverá declarar, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
5.4. A licitante deverá declarar, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
5.5. A licitante deverá declarar, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer
jus aos benefícios previstos nessa lei.
5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de
preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
5.7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
5.8. Qualquer elemento que possa identificar a licitante, até o final da disputa, importa
desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
5.9. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente encaminhados.
5.10. A Pregoeira deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da
conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto nº 10.024/2019, irá perdurar por mais
de um dia.
5.10.1. Após a suspensão da sessão pública, a Pregoeira enviará, via chat, mensagens às licitantes
informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.
5.11. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
5.11.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela Pregoeira, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio https://www.licitanet.com.br/.
6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pregoeira e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
6.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
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7.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante até o final da disputa
7.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
7.4. A desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
7.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES:
8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro, vedada a identificação do licitante.
8.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.1. Caso definido no Termo de Referência deste Edital, o intervalo mínimo de diferença de
valores ou percentuais entre os lances, incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto
em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.
8.4.2. Em caso de lances idênticos, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
8.4.3. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.4.4. Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
8.5 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
8.6. MODO DE DISPUTA “ABERTO”:
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8.6.1. Quando adotado o modo de disputa “ABERTO” para o envio de lances no pregão eletrônico
o os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
8.6.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois)
minutos do período de duração da sessão pública.
8.6.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois)
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
8.6.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
8.6.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública
de lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.7. MODO DE DISPUTA “ABERTO E FECHADO”:
8.7.1. Quando adotado o modo de disputa “ABERTO E FECHADO” para o envio de lances no
pregão eletrônico os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.7.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze minutos). Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o
período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.7.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8.7.3.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.7.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
8.7.4.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.7.5. Poderá a Pregoeira, auxiliada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
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8.8. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria
de Administração.
8.8.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
8.9. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos
atos realizados.
8.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e
quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.
8.11. O Critério de julgamento adotado será o indicado no Termo de Referência.
8.12. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
SEÇÃO IX – DA NEGOCIAÇÃO:
9.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.
9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.
SEÇÃO X – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
10.1. A licitante melhor classificada deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último
lance, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas), contado da convocação efetuada pela
Pregoeira por meio da opção “Enviar Anexo” no Sistema de do Banco do Brasil.
10.2. A Pregoeira examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do
objeto.
10.3. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Município ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
10.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
10.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
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10.6. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços
manifestamente inexequíveis.
10.6.1. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os
valores unitários estimativos da contratação.
10.6.2. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os
de mercado do objeto deste Pregão.
10.7. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas
pelo Pregoeiro.
10.8. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste
Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório.
10.9. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até
a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
10.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora.
SEÇÃO XI – DA HABILITAÇÃO:
11.1. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da
sessão pública.
11.2. Será verificado, quando da habilitação, eventual descumprimento das vedações elencadas na
Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante consulta ao:
11.2.1. Receita Federal (QSA), a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
11.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
11.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.
11.3. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária
licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.
11.4. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no certame, a
habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação dos seguintes documentos, que
deverão estar inseridos no sistema na forma especificada no item 6:
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11.4.1. habilitação jurídica;
11.4.2. qualificação técnica;
11.4.3. qualificação econômico-financeira;
11.4.4. regularidade fiscal e trabalhista;
11.4.5 declarações, conforme descrição detalhada no item 11.10
11.5. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:
11.5.1. Cédula de identidade do representante legal da empresa;
11.5.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
11.5.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos
comprobatórios de eleição de seus administradores;
11.5.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
11.5.5. Caso a licitante pretenda obter os benefícios previstos na Lei complementar nº 123/2006 –
Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte deverá apresentar junto com o
Credenciamento a comprovação de tal enquadramento, mediante a apresentação de:
a) certidão expedida pela Junta Comercial;
b) declaração de firma individual onde conste a sua denominação as expressões Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte ou suas respectivas abreviações ME ou EPP, conforme o caso;
c) apresentar a Certidão de Optante do SIMPLES emitido no site da Receita Federal. Salientamos
que a Comissão de Licitação de Camamu – BA poderá recusar os documentos acima indicados caso
verifique que a mesma não se encontra mais enquadrada como Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, sendo fraude a omissão da informação do seu desenquadramento.
11.6. Documentos Relativos à Qualificação Técnica:
11.6.1. Um (01) ou mais, Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica operacional
firmada(s) por entidade(s) da Administração Pública ou empresa(s) privada(s), os quais comprovem
que a licitante fornece ou esta fornecendo, de forma satisfatória, bens e/ou serviços compatíveis
com o objeto deste Pregão.
11.7. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
11.7.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
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11.8. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
11.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
11.8.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
11.8.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
11.8.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
11.8.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, expedida pela Prefeitura Municipal;
11.8.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida
pela Caixa Econômica Federal;
11.8.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme o Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011.
11.9. A Regularidade Fiscal na habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos da Lei Complementar nº 123/2006:
11.9.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição;
11.9.2. Havendo necessidade de regularização da documentação fiscal e trabalhista que compõe a
referida Documentação de Habilitação, a licitante vencedora, em se tratando de Microempresa –
ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, da data da convocação, prorrogáveis por igual período, a critério do
Município de Camamu - BA, para apresentação da documentação pendente de regularização (art.
43, § 1°, da Lei 123/2006);
11.9.3. Não havendo a regularização no prazo estabelecido no subitem imediatamente anterior,
implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da
Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar às licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da ARP, ou fracassar a licitação.
11.10. Declarações:
11.10.1. Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência de fatos
impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93,
alterado pela Lei n° 9.648/98, na forma do item 5.4.2, conforme Anexo deste Edital;
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11.10.2. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito
do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme Anexo deste Edital;
11.10.3. Declaração, por parte da licitante, de elaboração independente de proposta, conforme
Anexo deste Edital;
11.10.4. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação nos termos do artigo 4º, inciso
VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal,
conforme Anexo deste Edital.
11.12. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante,
com indicação do número de inscrição do CNPJ.
11.13. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome
da matriz.
11.14. Se a licitante, classificada provisoriamente em primeiro lugar, após a análise da
documentação comprobatória pelo pregoeiro, não atender aos requisitos de habilitação, será
INABILITADA no certame.
11.14.1. Em caso de inabilitação da licitante classificada em primeiro lugar, o pregoeiro retornará a
fase de aceitação da proposta e chamara a segunda colocada para averiguação do estipulado nesta
Seção.
11.15. Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital
e já apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, deverão,
mediante solicitação do Pregoeiro, ser enviados juntamente à proposta adequada ao último lance.
11.15.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema poderão ser
solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido
pelo Pregoeiro.
SEÇÃO XII – DA AMOSTRA:
12.1. Não se exigirá apresentação de amostra.
SEÇÃO XIII – DO RECURSO:
13.1. Declarada à vencedora, a Pregoeira abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recurso.
13.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
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13.3. A Pregoeira examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a,
em campo próprio do sistema.
13.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do
término do prazo da recorrente.
13.5. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos do
presente procedimento franqueada aos interessados.
13.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados
pela autoridade competente.
13.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
SEÇÃO XIV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
14.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pela Pregoeira, salvo quando houver recurso, hipótese
em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
14.2. A homologação deste Pregão compete ao Prefeito Municipal.
14.3. O objeto deste Pregão será adjudicado às licitantes vencedoras dos respectivos itens.
SEÇÃO XV – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:
15.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para
retirar a nota de empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2. Os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento do objeto, liquidação,
pagamento, garantia contratual, sanções contratuais, alteração e rescisão contratual constam do
termo de referência em anexo a este Edital.
15.3. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo Município.
15.4. Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
15.5. Quando a licitante convocada não retirar a nota de empenho no prazo e nas condições
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para retirar a nota de empenho, após
negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a
ordem de classificação.
SEÇÃO XVI – DAS SANÇÕES:
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16.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Camamu - BA, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado
para a contratação e demais cominações legais, inclusive, com a devida comunicação aos órgãos de
controle e fiscalização, nos seguintes casos:
16.1.1. cometer fraude fiscal;
16.1.2. apresentar documento falso;
16.1.3. fizer declaração falsa;
16.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
16.1.4.1. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº
8.666/93;
16.1.5. não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido;
16.1.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
16.1.7. não mantiver a proposta.
SEÇÃO XVII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
17.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa,
física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada
exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao.camamu@gmail.com, até as 14horas, no
horário oficial de Brasília-DF.
17.2. A Pregoeira, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo
de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.
17.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
17.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados a Pregoeira até 03 (três) dias úteis antes da
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico
licitacao.camamu@gmail.com, sendo considerado recebido durante o horário de expediente, de
segunda-feira a sexta-feira das 08h às 14h. Pedidos recebidos após o encerramento do horário de
expediente será considerado como recebidos no dia seguinte.
17.5. A Pregoeira, auxiliado pelo setor técnico competente, responderá os pedidos de
esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.
17.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
SEÇÃO XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS:
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18.1. À autoridade superior compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de
fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
18.2. A anulação do Pregão induz à do contrato.
18.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.
18.4. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação.
18.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de classificação e habilitação.
18.5.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
18.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio
de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
18.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
18.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão às
últimas.
18.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do
órgão solicitante, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.
SEÇÃO XIX – DOS ANEXOS:
19.1. É parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
19.1.1. Anexo I - Termo de Referência;
19.1.2. Anexo II - Modelo de Declaração Conjunta;
19.1.3. Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços;
19.1.4. Anexo IV – Minuta do Termo de Contrato.
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SEÇÃO XX – DO FORO:
20.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum da Comarca de Camamu BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Camamu-Bahia, 04 de novembro de 2022.

Renivaldo Elioterio Silva Vidal
Secretaria de Municipal de Administração

Aprovado:

Igor Coutinho Souza
OAB/BA 17314
Assessoria Jurídica
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PREGÃO ELETRONICO Nº 023PESRP/2022
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
2 – OBJETO
Registro de Preço para aquisição futura de material permanente (mobiliários, eletrodomésticos,
eletro portáteis, eletroeletrônicos, instrumentos musicais e equipamentos mecânicos), conforme
especificações da planilha a seguir:
ITEM

01

02

03

04

05

DESCRIÇÃO
CADEIRA ESCRITÓRIO, material
estrutura aço cromado, material
revestimento assento e encosto couro,
material encosto espuma injetada,
material assento espuma injetada, tipo
base giratória, tipo encosto médio,
apoio braço com braços, cor azul anil,
características adicionais tipo poltrona
diretor, braço em couro.
Estante de Partitura Articulada Especificações: Cor: Preto; Capacidade
200 folhas; Estante Articulada;
Material: Ferro A3; Pés emborrachado
para maior aderência; Medidas: Altura
máxima: 146 cm; Altura mínima: 75
cm.
ESTANTE METÁLICA, material aço,
altura 1,98 m, largura 0,92 m,
profundidade 0,40 m, tipo prateleiras
reguláveis, quantidade prateleiras 6 un,
tratamento
superficial
pintura
eletrostática, cor cinza.
FRAGMENTADORA
PAPEL,
capacidade fragmentação 15 fl, tensão
motor 220 v, dimensões picote 4 x 30
mm, capacidade lixeira 34 l, tipo
automática, características adicionais
proteção
sobrecarga,
sensor
de
papel/cesto/nível s,nível ruído menor
que 60 db.
TELEVISOR, LED, 42 polegadas,
SMART TV, com conversor digital
integrado, VHF, UHF, CABO, brilho
mínimo 300 cd/m2, entradas: 1 AV

UNID.

QUANT. V. UNIT

V. TOTAL

UND

20

455,17

9.103,40

UND

40

185,00

7.400,00

UND

100

425,39

42.539,00

UND

12

3.059,67

36.716,04

UND

30

2.131,74

63.952,20
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06

07

08

09

RCA, 1 VGA/áudio PC, 1 HDMI, 1
USB, saída de áudio digital. Tela de 42
polegadas
com
tecnologia
de
iluminação
LED.
SMART
TV
Frequência mínima de 60Hz; Brilho
não inferior a 300 Cd/m2; Conversor
digital integrado; Recepção de sinais
VHF, UHF e cabo; Recepção de sinais
PAL-M
e
NTSC; Alto-falantes
embutidos; Menus de ajustes no idioma
Português; Funcionalidade de bloqueio
de canais; Mínimo de: 1 entrada para
antena (RF), mínimo de 1 entradas
vídeo- componente, 1 entradas de áudio
e vídeo analógico padrão RCA, mínimo
de 1 entrada USB para reprodução de
áudio vídeo e imagens, e mínimo de 1
entradas HDMI; Mínimo de 1 saída de
áudio digital; Alimentação bivolt
universal;
CONTEUDO
DA
EMBALAGEM: 01 - Adaptador Rede
Sem Fio Wireless; 01 - Controle remoto
multifuncao ; Garantia integral mínima
de 1 ano.
PURIFICADOR DE ÁGUA, de alta
tecnologia com refrigeração por
compressor, capacidade de remover as
impurezas,
gostos
e
odores
desagradáveis, com nanotecnologia que
impede a proliferação de algas e
bactérias em seu sistema hidráulico
hermético,
blindado
contra
contaminações provenientes de insetos
e poeiras. Com sistema de troca de
filtros prático, bandeja coletora de
respingos de água, fluxo contínuo para
lavar e cozinhar alimentos. Suporte
incorporado ao produto que permite
instalação na parede.
LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL,
Alta Rotação - 2L 1 Velocidade
Inox/Preto 800W, Liquidificador 800
watts de potência 2 litros Industrial
LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL,
material corpo aço inoxidável, material
base aço inox, capacidade 10 l, potência
motor 0,50 Cv, tensão nominal 220 v,
aplicação industrial.
VENTILADOR Turbo Pro 55 de

UND

38

241,76

9.186,88

UND

15

399,39

5.990,85

UND

50

1.179,81

58.990,50

UND

100

424,54

42.454,00
17

Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000 CNPJ: 13.753.306/0001-60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKJCMZEWODJDMTA1ODLGQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Novembro de 2022
129 - Ano XIV - Nº 1399

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

10

11

12

13

14

15

16

Parede 5 Pás 140w , alta potência,220V,
com hélice de 5 pás, design robusto, 3
velocidades,
oscilante,
inclinação
regulável, motor especial com duplo
rolamento, na cor preto. Garantia 01
ano.
FREEZER TIPO HORIZONTAL,
capacidade 546 litros, altura 94,40 cm,
largura 166,50 cm profundidade 96 cm,
quantidade de tampas 2 unidades,
sistema degelo manual, cor branca,
tensão
alimentação
110/220v,
características adicionais dreno frontal.
REFRIGERADOR
DOMÉSTICO,
capacidade 375 l, voltagem 110 v,
características adicionais frost-free, cor
branca, tipo vertical.
FORNO MICROONDAS, capacidade
30 l, voltagem 220 v, características
adicionais com prato giratório, cor
branca.
REFRIGERADOR
DOMÉSTICO
refrigerador
modelo:
duplex;
tecnologia: frostfree; capacidade 320 ;
altura interna do freezer de no mínimo
35 cm; voltagem: 220v/60hz; cor:
branca; garantia mínima: 1 ano;
classificação: selo procel, categoria a,
certificação do inmetro programa
nacional de conservação de energia
elétrica (portaria inmetro/mdic n20 de
01/02/2006); manual em português.
BATEDEIRA
DOMÉSTICA,
capacidade 4.000 ml, características
adicionais
8
velocidades/3
batedores/travas na base e aliment,
potência 300 w, voltagem 220 v
BEBEDOURO, tipo coluna para
garrafão de 20 litros de água com pé
fixo, voltagem 220 volts, reservatório
com capacidade de 1,8 litros ou 2 litros
de água, com sistema de refrigeração,
com duas torneiras, uma de água
natural e outra de água gelada, gabinete
em aço inox
FRIGOBAR, capacidade 80L, altura 63
cm, largura 47,60 cm, profundidade 53
cm,tensão alimentação 220 v, cor
branca,
características
adicionais

UND

21

5.456,99

114.596,79

UND

35

3.083,09

107.908,15

UND

10

796,10

7.961,00

UND

15

2.462,02

36.930,30

UND

10

453,45

4.534,50

UND

40

750,31

30.012,40

UND

3

1.329,29

3.987,87
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17

18

19

20

prateleiras removíveis.
FRIGOBAR, capacidade 120 l, tensão
alimentação 220 v, cor branca,
características adicionais selo procel
VIOLÃO ACÚSTICO CLÁSSICO
Cordas: 06 cordas em nylon Cor:
Natural, Acabamento: Verniz Brilhante,
Braço: Nato, Tarraxas: Douradas,
Trastes NO MÍNIMO:19 Trastes de
52mm em Cuproníquel Garantia
mínima de 12 meses
MICROFONE, tipo de mão sem fio,
alimentação 02 pilhas aa, resposta
freqüência 45 a 15.000 hz, tipo receptor
02 antenas de 1/4 de onda removíveis,
características adicionais sistema uhf
ajustável com recpetor de 72 freqüênc i,
alcance até 100 metros, alimentação
externa receptor 110/220 v, alimentação
receptor 12 a 18 vdc, frequência uhf
ajustável até 24 mhz, impedância saída
200 ohm, distorção harmônica total
0,5%, potência de saída 30
MOTOR-ESMERIL, potência motor 1
cv velocidade 3.560 RPM tensão
alimentação 220 v freqüência 60 hz
características adicionais rebolo 10 pol,
protetor fechado de rebolo

UND

1

1.660,22

1.660,22

UND

50

439,46

21.973,00

UND

14

551,12

7.715,68

UND

02

1.943,48

3.886,96

PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.
A Contratada deverá entregar o material, no quantitativo solicitado e em conformidade com as
especificações constantes do edital e da proposta ofertada, nas Secretarias indicadas na ordem de
compra, as quais se situam na sede do município de Camamu/BA.
Os produtos deverão ser entregues num prazo de até 20 (vinte) dias, contados do recebimento da
ordem de fornecimento, devendo a contratada, obrigatoriamente, agendar a entrega, por meio de email.
A entrega ocorrerá de segunda a quinta-feira, de 09h às 17h, e às sextas-feiras, de 8h às 12h
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1. Os itens do presente termo são demandados pelas diversas Secretarias do município para
desempenho das suas atividades.
2.2. Aquisição de Material Permanente Mobiliários, Eletrodomésticos, Eletro portáteis e
eletrônicos, Instrumentos musicais e equipamentos mecânicos, objeto deste Termo de Referência
terá por objetivo atender conforme as necessidades de cada Secretaria da Administração Pública.
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3.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Trata-se do fornecimento de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais do mercado, nos termos do
parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 10.520/2002.
4. FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1. O recebimento ocorrerá em duas etapas: a) Recebimento provisório: o material será recebido
provisoriamente no momento da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações exigidas e com a proposta, ficando, nesta ocasião, suspensa a fluência do
prazo de entrega inicialmente fixado. b) Recebimento definitivo: no prazo de 05 dias úteis após o
recebimento provisório, a fiscalização avaliará as características do material que, estando em
conformidade com as especificações exigidas, será recebido definitivamente.
4.2. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se a
substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que
não possa ser imputada à Administração.
4.3. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material poderá ser recusado de
pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se
disso imediata comunicação escrita ao fornecedor.
4.4. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo
com o pactuado ou foi entregue em quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por
escrito a contratada para substituir, às suas expensas, o material recusado ou complementar o
material faltante no prazo que lhe restar.
4.5 Se a contratada não substituir ou complementar o material entregue em desconformidade com as
condições editalícias, o fiscal do contrato encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada
de relatório circunstanciado, com vista à glosa do valor do material recusado ou não entregue,
informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face a eventual aplicação de multa.
4.6 Glosada a nota fiscal, deverá o fiscal do contrato notificar a Contratada para que proceda à
retirada deste, às suas expensas, no prazo de 90 (noventa dias), contados do recebimento da
notificação.
4.7 O material recusado, que não for retirado pela Contratada no prazo estabelecido, será enviado a
entidades filantrópicas sem fins lucrativos, reconhecidas como de utilidade pública municipal, ou
para Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.
DAS OBRIGAÇÕES:
DO MUNICIPIO
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como,
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução
dos fornecimentos, fixando prazo para a sua correção;
d) Pagar à Contratada o valor resultante dos fornecimentos, no prazo e condições estabelecidas no
edital e seus anexos;
e) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal ou Fatura fornecida pela
Contratada, em conformidade com a legislação aplicável;
f) Designar um gestor para acompanhar a execução e fiscalizar o fornecimento, objeto do contrato;
g) Rejeitar, no todo ou em parte, os fornecimentos em desacordo com o contrato;
h) Conferir, receber e atestar as notas fiscais ou faturas de cobrança emitidas pela Contratada;
i) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes aos fornecimentos que venham a ser
solicitados pelos funcionários da Contratada
DA CONTRATADA:
a) Executar os fornecimentos conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta;
b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os bens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,
em conformidade com as normas e determinações em vigor;
e) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao
Município de Camamu;
f) Relatar ao município toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer dos fornecimentos;
g) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
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i) Providenciar a correção das deficiências apontadas pelo município quanto à execução dos
fornecimentos contratados;
j) Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos fornecimentos, com poderes de
representante ou preposto, para tratar com o município.
DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, sem prévia anuência da Contratante.
ALTERAÇÃO SUBJETIVA
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução
do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
CONTROLE DA EXECUÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade do fornecimento dos bens e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes
do Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993;
A verificação da adequação do fornecimento deverá ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referência;
O representante do Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§
1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
80 da Lei nº 8.666, de 1993;
A CONTRATANTE exercerá a Fiscalização da execução do objeto do CONTRATO, mediante
pessoal especializado, designado para tal fim pelo MUNICÍPIO, sem que reduza, nem exclua, a
responsabilidade da CONTRATADA. Esta Fiscalização será exercida, no exclusivo interesse da
Administração, representada, na oportunidade, pela CONTRATANTE, sendo que na ocorrência de
qualquer irregularidade, não deverá o fato importar co-responsabilidade do Poder Público
Municipal, ou de seus Agentes de Prepostos, salvo a hipótese de ser caracterizada a omissão destes.
Reserva-se à Fiscalização o direito e a autoridade, para resolver qualquer caso duvidoso ou omisso,
não previsto, no Edital de Licitação, neste CONTRATO, nas Leis, Regulamentos, Especificações ou
tudo quanto, direta ou indiretamente, se relacione com o objeto deste CONTRATO; bem assim o
direito de intervir na execução, quando se constatar incapacidade técnica da CONTRATADA e seus
prepostos e empregados, sem que a CONTRTATADA faça jus a qualquer indenização.
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As atribuições da Fiscalização, ressalvadas as disposições constantes em demais itens desta
Cláusula, são:
a) Relatar em tempo hábil, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldade no
desenvolvimento da aquisição.
b) Esclarecer prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA,
através de correspondência protocolada.
c) Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA,
determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.
d) Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado ou não especificado e estipular prazo para
sua retificação.
e) Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
f) Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os objetos contratados.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal;
não mantiver a proposta.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para o Contratante;
multa moratória de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias;
multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto:
em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
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impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos causados.
Também ficam sujeitam às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada
que:
Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento;
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999;
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;
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro do Município.

Renivaldo Elioterio Silva Vidal
Secretaria de Municipal de Administração
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PREGÃO ELETRONICO Nº 023PESRP/2022
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
Declaramos sob as penas da Lei, a superveniência de fatos impeditivos sob a habilitação da nossa
empresa neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98,
na forma do item 5.4.2, conforme Anexo deste Edital;
Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII,
da Constituição Federal, conforme Anexo deste Edital;
Declaramos a elaboração independente de proposta;
Declaramos o cumprimento dos requisitos de habilitação nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei
nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.
Cidade – UF, XX de xxxxxxxxxx de 2022.
___________________________________
Carimbo e assinatura na declaração
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PREGÃO ELETRONICO Nº 023PESRP/2022
ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº
XXXPESRP/2022
O MUNICÍPIO DE CAMAMU, sediado na Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro – Camamu –
Bahia - CEP: 45445-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/0001-60, neste ato representado
pelo Prefeito Enoc Souza Silva, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão,
na forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, nos termos do Decreto Federal nº
10.024/2019, Decreto nº 10.520, de 17 de julho de 2002, integrantes do presente ajuste, diante do
disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas legais aplicáveis,
em face da classificação da(s) Proposta(s) apresentada(s), resolve REGISTRAR OS PREÇOS
para aquisição de material permanente destinado as demandas das diversas secretarias pertencentes
a esta Administração, de acordo as condições e especificações constantes no Termo de Referência e
demais disposições fixadas no Edital e seus Anexos, durante o período de validade da presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela(s) empresa(s) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
classificada(s) em primeiro lugar para os itens abaixo discriminados e pelas empresas
remanescentes
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na ordem sucessiva de classificação, observadas as condições do
Edital que rege o Pregão Eletrônico nº 023PESRP/2022:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

P. UNIT.

DETENTORA

CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS:
O fornecimento serão realizados de forma parcelada conforme Ordem de Fornecimento,
disciplinados no anexo I do edital, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de
Preços.
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s)
solicitado(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em) emitido(s) pelo Município de
Camamu/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes do edital, durante o prazo de
validade desta Ata de Registro de Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada
fatura emitida, comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS),
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda
perante a Justiça do Trabalho.
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CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO:
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Camamu por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de
compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles
poderão advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não
aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os
fornecedores/prestadores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente
da cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse
público justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o
solicitado pelo Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA:
Conforme Anexo I do Edital.
Caso os serviço não correspondam ao exigido pelo edital, o prestador deverá providenciar no prazo
de 20 (vinte) dias a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES:
Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento/serviço, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia,
pelo atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada
nesta Cláusula:
* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
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* pelo atraso na prestação do serviço, em relação ao prazo proposto e aceito; e
* pela não prestação do serviço, caracterizando-se a falta se não efetivar dentro do prazo proposto e
aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando
o atraso do na prestação do serviço for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
Administração da Prefeitura Municipal de Camamu que fixará novo prazo, este improrrogável, para
a completa execução das obrigações assumidas.
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial enseja a rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº
8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu
exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a
Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo
79 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O prestador não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O prestador der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços,
por um dos motivos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do art. 78
da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo prestador, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
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A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do
fornecimento dos produtos e/ou execução, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada
no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o exercício
de 2022, sob a seguinte classificação: Unidade: XXXXXXXXXXXXXXX - Classificação
Econômica: XXXXXXXXXXXXXXX - Classificação Econômica XXXXXXXXXXXXXXX Projeto/Atividade: XXXXXXXXXXXXXXX e Fonte: XXXXXXXXXXXXXXX.
* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários
de quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Camamu/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente
Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ Nº 00.000.000/0000-00
Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RG nº 00000000000 – SSP/XX
CPF/MF nº 000.000.000-00

________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ Nº 00.000.000/0000-00
Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RG nº 00000000000 – SSP/XX
CPF/MF nº 000.000.000-00
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PREGÃO ELETRONICO Nº 023PESRP/2022
ANEXO IV
MINUTA CONTRATO Nº XXX/2022
CONTRATO PARA FORNECIMENTO PARCELADO
DE PRODUTOS (OU EXECUÇÃO DE SERVIÇOS)
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
CAMAMU E A XXXXXXXXXXXXXXXXXX

O MUNICÍPIO DE CAMAMU, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/0001-60, neste ato
representado pelo seu Prefeito Enoc Souza Silva, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta
cidade, portador do RG nº 5.280.340-65 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF nº 169.132.398-58,
doravante denominado simplesmente aqui nomeado CONTRATANTE, e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/000X-00, Inscrição
Municipal nº xxxxxxxxxxxxxxx, situada à xxxxxxxxxxxxx bairro: .............., cidade de
xxxxxxxxxxxxxxxx, Estado da(o) xxxxxxxxxxxxxxx – CEP: 00.000-000, neste ato representada
pelo(a) Sr(a). xxxxxxxxxxxx (nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), portador(a) do
documento de identidade nº 00000000-00, emitido pela SSP/XX, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº
000.000.000-00, doravante denominado simplesmente aqui nomeado CONTRATADA estabelecida
na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0000-00,
resolvem celebrar o presente Contrato, sujeitando-se as partes às normas previstas na Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, de acordo com o que consta no Pregão Eletrônico nº
XXXPESRP/2022, mediante as Cláusulas e/ou Condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1. O presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada para aquisição de
material permanente destinado as demandas das diversas secretarias pertencentes a esta
Administração., de acordo as condições e especificações constantes no Termo de Referência e
demais disposições fixadas neste Edital e seus Anexos.
Parágrafo Único: Vinculam-se ao presente contrato, o Pregão Eletrônico nº 023PESRP/2022, Ata
de Registro de Preços, bem como a proposta da contratada, ambos com seus Anexos, e demais
documentos, os quais se constituem em partes integrantes deste instrumento, independentemente de
transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO:
2.1. O objeto deste contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de menor preço
global.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO:
3.1. No interesse da Administração da Prefeitura Municipal de Camamu, o objeto deste Contrato
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
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Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor constante da
proposta devidamente atualizada de conformidade com o disposto na Cláusula Décima;
Parágrafo Segundo: nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no
parágrafo anterior, salvo se as supressões resultarem de acordo celebrado entre os contratantes,
conforme Art. 65, parágrafo 2º, inciso II da Lei nº 8.666/93;
Parágrafo Terceiro: as eventuais modificações dos termos deste Contrato, poderão ser alterados,
com as devidas justificativas, nos casos referidos no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante Termo
Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
4.1. Durante a vigência deste Contrato, o CONTRATANTE deverá:
a) acompanhar, fiscalizar e conferir os produtos/serviços ora contratados;
b) efetuar o pagamento pelos produtos/serviços, de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona; e
c) rejeitar, no todo ou em partes, o fornecimento/execução em desacordo com o contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1. Caberá à Contratada enquanto vigorar este Contrato, além das obrigações do Termo de
Referência as demais que se seguem:
a) realizar a execução do serviço, ao responsável do Setor da Prefeitura Municipal deste Município,
seguindo cronograma de entrega;
b) apresentar, antes do faturamento, quadro demonstrativo dos fornecimentos para confronto de
informações;
c) comunicar, de imediato e por escrito, à Contratante, qualquer tipo de irregularidade que ocorra
durante a vigência deste Contrato;
d) fornecer ao Contratante, de forma regular e nas quantidades requisitadas, os produtos/serviços
licitados;
e) arcar com os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, desde o pagamento de encargos
trabalhistas, comerciais, fiscais e previdenciários, não transferindo para a Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem onerar o objeto do contrato;
f) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, não incluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao
acompanhamento pelo CONTRATANTE;
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g) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, quanto ao
fornecimento do objeto contratado;
h) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do CONTRATANTE,
cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
i) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
j) reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos produtos empregados.
CLÁUSULA SEXTA - DO AMPARO LEGAL:
6.1. A lavratura do presente Contrato decorre do Pregão Eletrônico nº 023PESRP/2022, realizada
com fundamento nos Decretos Municipais nº 206/2009, 697/2011 e a Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR:
7.1. O valor do presente Contrato é estimado em R$ XXXXXXXX (por extenso), a ser pago
conforme entrega dos produtos.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE:
8.1. O valor estipulado na proposta inicial poderá ser reajustado em conformidade com o Art. 65,
inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO:
9.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, de forma parcelada, de acordo com a
quantidade do serviço executado, mediante emissão de ordem bancária em favor da
CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada
das requisições emitidas, na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 023PESRP/2022, devidamente
atestada por servidor da Prefeitura Municipal de Camamu.
9.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que a liquidação da despesa, aquela será
devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.
9.3. O pagamento das faturas, quando houver reajustamento, far-se-á por meio de duas faturas, uma
correspondente à própria fatura e outra suplementar, referente ao valor do reajustamento devido,
podendo ambas as faturas tramitar conjuntamente, a critério da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.1. As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o
exercício de 2022, sob a seguinte classificação:

32
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000 CNPJ: 13.753.306/0001-60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKJCMZEWODJDMTA1ODLGQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Novembro de 2022
144 - Ano XIV - Nº 1399

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
10.2. As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o
exercício de 2022, sob a seguinte classificação: Unidade: XXXXXXXXXXXXXXX - Classificação
Econômica: XXXXXXXXXXXXXXX - Classificação Econômica XXXXXXXXXXXXXXX Projeto/Atividade: XXXXXXXXXXXXXXX e Fonte: XXXXXXXXXXXXXXX.
* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários
de quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE:
11.1. A vigência deste contrato será até ..............................., a contar da data de assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES:
12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia,
pelo atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada
nesta Cláusula:
* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
* pelo atraso na execução do objeto, em relação ao prazo proposto e aceito; e
* pela não execução do objeto, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos
quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando
o atraso do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito
pela Administração da Prefeitura Municipal de Camamu que fixará novo prazo, este improrrogável,
para a completa execução das obrigações assumidas;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO:
13.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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Parágrafo Segundo: A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência
mínima de 30 (trinta) dias; ou
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; ou
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
Parágrafo Terceira: a rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DA
MERCADORIA:
14.1. Os serviços serão executados conforme Anexo I do edital, contados da data de recebimento da
Solicitação de Execução.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Camamu, no Estado da Bahia, para dirimir quaisquer
dúvidas suscitadas na execução do presente Contrato.
E, para validade do que pelas partes ficou acertado, firma-se o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para um só efeito, depois de lido e achado conforme, na presença de duas
testemunhas que o subscrevem, vai pelas partes assinado.
Camamu – Bahia, XX de xxxxxxxxxxxx de 202X.
___________________________________
MUNICIPIO DE CAMAMU
Enoc Souza Silva
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
_____________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF/MF nº 000.000.000-00
CONTRATADA
Testemunhas:
1) ____________________________
Nome:
CPF/MF nº
2)_____________________________
Nome:
CPF/MF nº
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MODELO DE PLANILHA ANEXA A PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:

UF:

CEP:

FONE/FAX:

CONTATO:

INSC. ESTADUAL:

CNPJ:

VALIDADE DA PROPOSTA:

REPRESENTANTE LEGAL:

DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:
PLANILHA DE QUANTATIVOS ANEXA A PROPOSTA DE PREÇOS

Item

Discriminação

Unidade

Quantidade

Valor
Unitário1

Valor Total2

[O Licitante deve preencher a Proposta
conforme discriminação, unidade e
quantidade para o item e que ofertar preço,
de acordo com o Termo de Referência –
Anexo I] O erro na discriminação ensejará a
desclassificação.
VALOR DO ITEM (POR EXTENSO):
Valor Total da Proposta3:
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do
objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos,
encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e
demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações
do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação,
para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da
Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº
XXX/2022/SRP.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE

____________________, _____/____/____
________________________________________
LOCAL
DATA ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE
Observações: 1. A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução do
contrato. 2. Na hipótese de pedido de reequilíbrio será levada em consideração o percentual de desconto do preço proposto
inicialmente pelo licitante e o seu preço final após a disputa de lances. Não será concedida a revisão de preços para garantir lucro ao
licitante.

1

Para fins de julgamento da proposta, serão consideradas até duas casas decimais.

2

O valor total para cada item será o valor unitário multiplicado pela quantidade total estimada.

3

O Valor Total da Proposta corresponde a soma de todos os itens para os quais o licitante ofertar proposta.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO

Espécie – 1º Termo Aditivo de prazo do Contrato nº. 109D/2022 de Contratação da
locação de um imóvel, para funcionamento do programa social de habitação – PSH,
tendo como contratada Sr. EDILSON NUNES DOS SANTOS, brasileiro, maior,
inscrito no CPF Nº 036.352.245-02; Objeto – O presente Aditivo visa prorrogar o
prazo de vigência do contrato, por mais 06 (seis) meses. Data de assinatura:
13/10/2022. Vigência: 15/10/2022 a 14/04/2023.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO
Espécie – 1º Termo Aditivo de prazo do Contrato n. 058/2022 de Contratação da
empresa de prestação serviço de divulgação de atos oficiais da Prefeitura Municipal
de Camamu no Diário Oficial da União e em Jornal Diário de Grande Circulação,
tendo como contratada a Empresa IBDM – INSTITUTO BRASILERO DE
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL; Objeto – O presente Aditivo visa prorrogar o
prazo de vigência do contrato de execução do serviço de serviço de divulgação de
atos oficiais da prefeitura Municipal de Camamu no Diário Oficial da União e em
Jornal Diário de Grande Circulação, até 31/12/2022. Data de assinatura:
06/10/2022.

ENOC SOUZA SILVA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO
Espécie – 2º Termo Aditivo de prazo do Contrato n. 056A/2022 de Contratação do
serviço de acesso à rede mundial de comutadores INTERNRT, no Município de
Camamu, tendo como contratada a Empresa ESADI – EMPRESA DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS DE ITUBERÁ LTDA; Objeto – O presente Aditivo visa prorrogar
o prazo de vigência do contrato de execução do serviço de acesso à rede mundial
de comutadores INTERNRT, pelo período de 60 (Sessenta) dias. Data de
assinatura: 29/09/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO
Espécie – 1º Termo Aditivo de prazo do Contrato nº. 122/2022 de Locação de
imóvel destinado ao funcionamento das atividades do Núcleo Carlos Gomes, no
Orojo Zona Rural deste Município, tendo como contratado o Sr. AILTON SILVA
SANTOS, CPF nº 039.969.415-36; Objeto – O presente Aditivo visa prorrogar o
prazo de vigência do contrato, por mais 02 (dois) meses. Data de assinatura:
28/10/2022. Vigência: 01/11/2022 a 31/12/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO
Espécie – 4º Termo Aditivo de prazo do Contrato nº. 007/2021 de Locação de
imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
tendo como contratado a Sra.
MARIA LUCIA BOMFIM DAMASCENO, CPF Nº
063.807.275-15; Objeto – O presente Aditivo visa prorrogar o prazo de vigência do
contrato, por mais 02 (dois) meses. Data de assinatura: 28/10/2022. Vigência:
01/11/2022 a 31/12/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO
Espécie – 1º Termo Aditivo de prazo do Contrato n. 135/2021 de Serviços de
hospedagem, alimentação, cuidados com paliativos aos pacientes com câncer e
seus acompanhantes do município de Camamu, em tratamento na cidade de
Salvador - Ba, planejamento e orçamento, tendo como contratada a Empresa
NÚCLEO ASSISTENCIAL PARA PESSOAS COM CÂNCER - NASPEC; Objeto – O
presente Aditivo visa prorrogar o prazo de vigência do contrato, por mais 12 (doze)
meses. Data de assinatura: 28/10/2022. Vigência: 02/11/2022 a 02/11/2023.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO
Espécie – 1º Termo Aditivo de prazo do Contrato n. 134/2022 de Contratação do
serviço de engenharia para realização de manutenção e construção de estruturas
metálicas, como coberturas, guarda-corpos, alambrados, gradis e similares, no
Município de Camamu, tendo como contratada a Empresa NEW FLYER EIRELLI;
Objeto – O presente Aditivo visa prorrogar o prazo de vigência do contrato de
execução do serviço de engenharia para realização de manutenção e construção de
estruturas metálicas, como coberturas, guarda-corpos, alambrados, gradis e
similares, pelo período de 30/10/2022 a 30/10/2023. Data de assinatura:
27/10/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO

Espécie – 1º Termo Aditivo de prazo do Contrato n. 210/2022 de Contratação da
empresa especializada para prestação de serviço de instalação de aparelho de raio
X do Hospital Municipal de Camamu, no Município de Camamu, tendo como
contratada a Empresa EQUIPOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; Objeto – O
presente Aditivo visa prorrogar o prazo de vigência do contrato de execução da
empresa especializada para prestação de serviço de instalação de aparelho de raio
X do Hospital Municipal de Camamu, pelo período de 03/11/2022 a 31/12/2022.
Data de assinatura: 28/10/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO
Espécie – 1º Termo Aditivo de prazo do Contrato n. 226/2022 de Contratação da
Empresa para aquisição de soro em caráter de emergência devido à falta no
mercado para atendimento as necessidades do hospital municipal dr. Álvaro
Ernesto -HMC e o centro farmacêutico – CAF, no Município de Camamu, tendo como
contratada a Empresa GMED FARMACEUTICA LTDA; Objeto – O presente Aditivo
visa prorrogar o prazo de vigência do contrato de aquisição de soro em caráter de
emergência devido à falta no mercado para atendimento as necessidades do
hospital municipal dr. Álvaro Ernesto -HMC e o centro farmacêutico – CAF deste
Município, pelo período de 60 (Sessenta) dias. Data de assinatura: 28/10/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO
Espécie – 1º Termo Aditivo de prazo do Contrato n. 210/2022 de Contratação do
serviço de empresa especializada para prestação de serviço de adequação da rede
elétrica da sala de bioimagem do hospital municipal de Camamu, no Município de
Camamu, tendo como contratada a Empresa VS SERVIÇOS E OBRAS CIVIS EIRELI;
Objeto – O presente Aditivo visa prorrogar o prazo de vigência do contrato de
execução do empresa especializada para prestação de serviço de adequação da
rede elétrica da sala de bioimagem do hospital municipal de Camamu, pelo período
de 03/11/2022 a 31/12/2022. Data de assinatura: 28/10/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

AVISO
O Município de Camamu torna público que firmou Termo de Aditamento de Prazo do
Contrato
27TP/2021, cujo objeto atine Contratação de Empresa do ramo para
execução da obra de requalificação da Praça Luiz Eduardo Magalhães, localizada no
município de Camamu, visando atender o contrato de repasse nº 890512/2019 operação 1066815-47, tendo como contratada a Empresa VELOSO CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS EIRELI, pelo período de 01/11/2022 a 31/01/2023, Camamu, 28 de
outubro de 2022.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO
Espécie – 1º Termo Aditivo de prazo do Contrato n. 32/2017 de Contratação do
serviço de Limpeza Pública do âmbito municipal, no Município de Camamu, tendo
como contratada a Empresa MJWF SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELLI EPP; Objeto – O presente Aditivo visa prorrogar o prazo de vigência do contrato de
execução do serviço de Limpeza Pública do âmbito municipal, pelo período de
01/11/2022 a 31/12/2022. Data de assinatura: 01/11/2022.
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