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Erratas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ Nº 13.753.306/0001-60
ERRATA DE AVISO LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO 001/2022
O Município de Camamu/BA torna público que o aviso supra, publicado no DOM
da data 11 de novembro de 2022, página 02, Ano XIV, Edição nº 1406, passa a
vigorar com a seguinte correção : onde se lê: (A licitação ocorrerá no dia 01 de
dezembro de 2022 (quinta-feira).), leia-se: (A licitação ocorrerá no dia 05 de
dezembro de 2022 (segunda-feira)). Camamu-BA, 17/11/2022. Enoc Souza Silva
– Prefeito Municipal.
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Extratos de Contratos

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
EXTRATO DO DISTRATO DO CONTRATO 109B/2022

DISTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE CAMAMU, Estado da Bahia, inscrita no C.N.P.J. sob o
nº 18.209.857/0001-81, localizada à Praça Dr. Pirajá da Silva, nº
275, Centro, Camamu/Bahia, legalmente representada por seu
prefeito, o Sr. ENOC SOUZA SILVA, e a Secretaria HELENLUCE
SANTOS COSTA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE.
DISTRATADO: A Sra. VIVIAN DE OLIVEIRA PINTO, brasileira, maior,
inscrito no CPF nº 090.669.055-22, portador do RG nº 14.444.70108, residente na Rua dendê de baixo, nº 3ª 78, Camamu/BA,
doravante denominada CONTRATADA.

OBJETO: Cláusula 1ª. O objeto deste distrato consiste na Locação de
um imóvel, para funcionamento do programa social de habitação PSH.
DAS CONSIDERAÇÕES DO DISTRATO: As partes resolvem, nas
razões de suas faculdades, dissolver quaisquer direitos e obrigações
oriundas do Contrato 109B/2022, datado de 12/04/2022, firmado
entre elas, de forma a não restar quaisquer resquícios de ônus
financeiro ou obrigacional contidos no termo.
Camamu-BA 12 de agosto de 2022.

ENOC SOUZA SILVA
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ Nº 13.753.306/0001-60

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 025PESRP/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 preços para futura e eventual contratação de
pessoas jurídicas objetivando a prestação de serviços de locação de veículos com motorista e
embarcações com marinheiro para atender as demandas das diversas Secretarias da Prefeitura
Municipal de Camamu, Estado da Bahia, conforme especificações constantes do Termo de
Referência – Anexo I do Edital. A licitação ocorrerá no dia 30 de novembro de 2022 (quartafeira), às 09:00h (nove 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, 17 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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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Pregão Eletrônico nº 025PESR2022
Data de Abertura: 30/11/2022 às 09:00h
Site: https://www.licitanet.com.br/ (Sistema Licitanet)
OBJETO
Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoas jurídicas objetivando a prestação de
serviços de locação de veículos com motorista e embarcações com marinheiro para atender as
demandas das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Camamu, Estado da Bahia, conforme
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
VALOR TOTAL ESTIMADO
O valor estimado mensal do presente processo licitatório é de R$ 405.178,19 (quatrocentos e cinco
mil, cento e setenta e oito reais e dezenove centavos), totalizando um valor anual de R$ 4.862.138,24
(quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos).
Registro dePreços

Vistoria

InstrumentoContratual

Forma de Adjudicação

SIM

NÃO

TERMO DECONTRATO

POR ITEM

Reserva Cota ME/EPP
Exige Amostra
Exclusiva ME/EPP
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 18h do dia 25/11/2022 para o endereço licitacao.camamu@gmail.com
IMPUGNAÇÕES
Até as 18h do dia 25/11/2022 para o endereço licitacao.camamu@gmail.com
DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DA PROPOSTA:
Data: 30/11/2022, Horário: 08:59 min
Endereço Eletrônico: https://www.licitanet.com.br/
INICIO DA DISPUTA:
Data: 30/11/2022 Horário 09:00 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 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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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025PESRP/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: 30 de novembro de 2022.
HORÁRIO: 09:00h (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 preços para futura e eventual contratação de
pessoas jurídicas objetivando a prestação de serviços de locação de veículos com motorista e
embarcações com marinheiro para atender as demandas das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal
de Camamu, Estado da Bahia, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I
deste Edital.
1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no portal
https://www.licitanet.com.br/ e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
2.1 O valor estimado mensal do presente processo licitatório é de R$ 405.178,19 (quatrocentos e cinco
mil, cento e setenta e oito reais e dezenove centavos), totalizando um valor anual de R$ 4.862.138,24
(quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos).
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;
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;
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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/item, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execução do objeto.
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
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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:
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.
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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 deexclusiva
e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualqueralteração.
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”:

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
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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.
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.
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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.
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:
11.4.1.

habilitação jurídica;

11.4.2.

qualificação técnica;

11.4.3.

qualificação econômico-financeira;

11.4.4.

regularidade fiscal e trabalhista;
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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.
11.6.2. Registro da licitante e do seu Responsável Técnico no Conselho Regional de Administração
da Bahia – CRA- BA, ou Registro Secundário caso a licitante seja sediada fora do Estado da Bahia e
vencedora do certame.
11.6.3. Comprovação da licitante possuir em seu quadro permanente, como empregado, como
autônomo, como sócio ou como procurador, um profissional de nível superior registrado no CRA.
11.7.
11.7.1.

Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

11.7.2. Balanço Patrimonial na forma da Lei e demonstrações contábeis do exercício social corrente
que comprovem a boa situação financeira da empresa. Quando encerrados há mais de três meses da data
da apresentação da proposta, admitir-se-á atualização dos valores pela TJLP (Taxa de Juros de Longo
Prazo), pelo período decorrente entre o mês do encerramento do exercício social e o mês da sessão de
recepção dos envelopes de Documentação e Proposta Comercial, sendo vedada a substituição das
demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios, observando-se o seguinte:
• Para sociedades anônimas, cópia do Balanço ou de sua Publicação Oficial, autenticada
por quaisquer das formas previstas no item 13.2.1 deste Edital.
11.7.3.

comprovação da boa situação financeira da empresa dar-se-á mediante obtenção de índices de
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Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicação das seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LG =
SG =
LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

11.7.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital
mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (Dez por cento) do valor total estimado da
contratação.
11.8.
11.8.1.

Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
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 algumarestrição;
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:
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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. Os documentos físicos indicados no item 11 cuja autenticação não puderem ser realizadas
através de consulta nos sites oficiais dos órgãos de emissão deverão ser encaminhados para o
licitacao.camamu@gmail.com.
11.12. Os documentos físicos de habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado, etiquetado
conforme especificação abaixo:
ETIQUETA PARA ENVELOPE
Município de Camamu - BA
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Pregoeira: Sayonara Cruz Mendes Passos
Pregão Eletrônico nº 025PESRP/2022
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DA EMPRESA ARREMATANTE (CNPJ)
INDICAÇÃO DOS ITENS/LOTES ARREMATADOS
11.13. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante,
com indicação do número de inscrição do CNPJ.
11.14. 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.
11.15.
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.
11.15.1. 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.
11.16. 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.
11.16.1. 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.
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SEÇÃO XII – DO RECURSO:
12.1. 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.
12.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
12.3. A Pregoeira examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do sistema.
12.4. 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.
12.5. 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.
12.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados
pela autoridade competente.
12.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
SEÇÃO XIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
13.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pela Pregoeira, salvo quando houver recurso, hipótese em
que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
13.2.

A homologação deste Pregão compete ao Prefeito Municipal.

13.3.

O objeto deste Pregão será adjudicado às licitantes vencedoras dos respectivos itens.

SEÇÃO XIV – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:
14.1. 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.
14.2. 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.
14.3. 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.
14.4. 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.
14.5. 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 XV – DAS SANÇÕES:
15.1.

A licitante ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Camamu - BA, pelo prazo
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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:
15.1.1. cometer fraude fiscal;
15.1.2. apresentar documento falso;
15.1.3. fizer declaração falsa;
15.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
15.1.4.1. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº
8.666/93;
15.1.5. não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido;
15.1.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
15.1.7. não mantiver a proposta.
SEÇÃO XVI– DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
16.1. 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.
16.2. 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.
16.3. 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.
16.4. 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.
16.5. 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.
16.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
SEÇÃO XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS:
17.1. 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 defato
superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
17.2.

A anulação do Pregão induz à do contrato.

17.3. 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.
17.4. 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
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habilitação.
17.5. 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.
17.6. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
17.7. 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.
17.8. 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.
17.9. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão às
últimas.
17.10. 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 XVIII – DOS ANEXOS:
18.1.

É parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

18.1.1. Anexo I - Termo de Referência;
18.1.2. Anexo II - Modelo de Declaração Conjunta;
18.1.3. Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços;
18.1.4. Anexo IV – Minuta do Termo de Contrato.
SEÇÃO XIX – DO FORO:
19.1. 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, 17 de novembro de 2022.

Renivaldo Elioterio Silva Vidal
Secretaria de Municipal de Administração

Aprovado:

Igor Coutinho Souza
OAB/BA 17314
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PREGÃO ELETRONICO Nº 025PESRP/2022
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO:

Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoas jurídicas objetivando a prestação de
serviços de locação de veículos com motorista e embarcações com marinheiro para atender as demandas
das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Camamu, Estado da Bahia, conforme especificações
constantes deste Termo de Referência.
2. DA JUSTITIFICATIVA
Justifica-se a contratação do serviço de transporte em razão da necessidade de atendimento das
demandas oriuntas das secretarias de Administração, Educação, Saúde, Ação Social e da Secretaria de
Obras e Viação, objetivando a realização de tarefas precipuas no atendimento aos constantes
deslocamentos na capital e no interior do Estado da Bahia, no intuito de melhorar significativamente a
qualidade dos serviços e suprir as deficiências identificadas, uma vez que a frota do município é
insuficiente para atender integralmente as suas demandas.
Nesse sentido, ao optar pela alternativa de locação de veículos, essa adminstração transfere para a
empresa terceirizada não só a responsabilidade pela execução dos serviços, mas também uma séria de
outros serviços e controles agregados que, somados, implicam em custos significativos, por já estarem
incorporados ao aluguel dos referidos veículos, tornando esta alternativa muito mais atrativa e
prestigiando o princípio da economicidade.
3. DOS SERVIÇOS À SEREM EXECUTADOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÃO
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO
Embarcação do tipo lancha
rápida
Capacidade: mínimo de 12
pessoas.
Motor: Mínimo de 150HP
Com marinheiro
Sem combustível
Motocicleta, potência 150
cilindradas
Quilometragem Livre
Com motociclista
Sem combustível
Caminhão (Tipo F.4000 ou
similar), movido à diesel,
carga útil + carroceria

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL MÊS

QT
MESES

VALOR
ANUAL

10

R$ 7.308,93

R$ 73.089,33

12

R$ 877.072,00

UNID.

05

R$ 2.403,20

R$ 12.016,00

12

R$ 144.192,00

UNID.

04

R$ 8.381,00

R$ 33.524,00

12

R$ 402.288,00

UNID.

QUANT.

UNID.
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4

5

6

aproximado de 4.000 kg) ano
de fabricação inferior à 05
anos.
Quilometragem Livre
Com
motorista
devidamente habilitado
Sem combustível
Veículo do tipo ônibus com
capacidade
para
45
passageiros, movido à diesel,
em perfeitas condições de
funcionamento e higiene.
Quilometragem Livre
Com motorista
Sem combustível
Veículo do tipo VAN, com
capacidade mínima para 15
pessoas, ano de fabricação
inferior à 05 anos.
Quilometragem Livre
Com
motorista
devidamente habilitado
Sem combustível
FRETE de Veículo do tipo
VAN,
com
capacidade
mínima para 15 pessoas, ano
de fabricação inferior à 05
anos.
Quilometragem Livre
Com
motorista
devidamente habilitado
Sem combustível
TOTAL (R$)

UNID.

04

R$ 27.313,44

R$ 109.253,76

12

R$ 1.311.045,12

UNID.

08

R$ 11.878,55

R$ 95.028,43

12

R$ 1.140.341,12

FRETE

100

R$ 822,67

R$ 82.266,67

12

R$ 987.200,00

R$ 405.178,19

R$ 4.862.138,24

4. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. O serviço deverá ser executado no prazo de 12 (doze) meses, em viagens dentro e fora do
perímetro urbano do município de Camamu;
4.2. Todos os veículos que serão locados por essa Administração deverão estar em excelente estado de
conservação, reservando-se à está o direito de efetuar vistoria nos veículos antes da assinatura do
contrato.
4.3. Os veículos ficarão à disposição das SECRETARIAS MUNICIPAIS em tempo integral, ou seja,
24 (vinte e quatro) horas por dia, durante todo o período de vigência do contrato, exceto os que rodam
por quilometro rodado.
4.4. Os veículos não terão franquia de quilometragem.
4.5. Os veículos deverão ter Seguro Total, sem ônus para essa Administração Municipal.
4.6. No caso de problemas mecânicos, acidentes ou outras indisponibilidades, a contratada deverá
substituir o veículo por outro com as mesmas especificações ou superior, no prazo máximo de 24 (vinte
e quatro) horas, sem nenhum ônus adicional para as Secretarias, pelo período que for necessário.
4.7. Os veículos serão inspecionados pelo responsável do Setor de Transporte, após assinatura do
contrato e será emitido um Laudo de aptidão para prestação dos serviços e este integrará o respectivo
contrato.
4.8. Haverá um termo de recebimento e devolução constando a data e o horário, subscrito pelas partes.
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4.9. Quando das revisões recomendadas pelo fabricante ou quando da execução dos serviços de que
trata o item acima, a contratada, deverá providenciar a retirada e entrega do veículo nas dependências da
Secretaria da qual o mesmo está vinculado.
4.10. No caso de revisões obrigatórias pelo fabricante, a contratada obriga-se a deixar outro veículo
similar ou superior no lugar do veículo retirado.
4.11. Havendo necessidade de utilização do seguro dos veículos, o pagamento da franquia, se houver,
ficará por conta da contratante.
4.12. A contratada se obriga a credenciar prepostos para representá-la, permanentemente, junto a
Prefeitura Municipal de Camamu-BA, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à
execução do contrato.
4.13. A Contratada se obriga a apresentar os veículos em até 05 (cinco) dias, após a solicitação da
Secretaria requisitante.
5. DA SUBCONTRATAÇÃO
5.1. É vedada a subcontratação TOTAL do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão
ou transferência, total do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, sem a prévia
anuência da CONTRATANTE, quando deverá ser observado pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; a manutenção das demais cláusulas e condições
do contrato; e que não haja prejuízo à execução do objeto pactuado
6. DA FISCALIZAÇÃO
6.1.

O objeto contratado será executado e fiscalizado da seguinte forma:

a) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município, não excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, sendo que na
sua ocorrência, não deverá implicar coresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte destes.
b) O fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
c) 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 contrato, devendo ser exercidos por um representante da Administração,
especialmente designado na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº. 8.666/93.
6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do agente fiscalizador serão
solicitadas à autoridade competente do contratante, para adoção das medidas convenientes, consoante
disposto no Art. 67, §§ 1° e 2° da Lei n° 8.666/93.
6.3. A Secretaria Municipal de Administração do Município, reserva-se o direito de não receber o
objeto em desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento, podendo aplicar
as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da
Lei Federal n°. 8.666/93.
7. DO PREPOSTO
7.1. O Contratado deverá manter preposto aceito pelo Município de Camamu, durante o período de
vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário.
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7.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome
completo, número de CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua
qualificação profissional.
7.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pelo Município de Camamu, deverá
apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com o servidor
designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, e tratar dos demais assuntos
pertinentes à execução do contrato, relativos à sua competência.
7.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas relacionadas ao
objeto desta licitação.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como daquelas decorrentes de leis,
decretos e instruções, serão observadas, na contratação derivada deste instrumento convocatório, as
seguintes Obrigações:
a) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção
da prestação do serviço contratado, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda
por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48
(quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
b) A contratada obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas e operadores de
forma a oferecer equipamentos, manter a segurança dos funcionários e quanto as reclamações levadas
ao seu conhecimento, ocasião em que tomará as providências necessárias para a regularização da
situação e não repetição dos fatos que gerarem as reclamações.
c) A contratada obriga-se a substituir os veículos quebrados ou defeituosos no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas após a constatação do fato, a contar da comunicação efetuada pela contratante,
providenciando imediatamente meios compatíveis para complementação do translado interrompido.
d) A contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se
responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou
omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da contratante.
e) A Contratada deverá, obrigatoriamente, alocar um preposto que permanecerá em período normal de
expediente à disposição, para representá-la junto à contratante, o qual terá amplos poderes para
responder pelos serviços a serem contratados, sendo responsável pela coordenação, administração e
supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação junto à contratante. Em hipótese alguma,
qualque funcionário da contratada que não o preposto ou o representante legal, poderá reivindicar
decidir ou manifestar-se por atos ou decisões da contratada e/ou contratante.
f) Todas as despesas com a manutenção dos veículos (filtros, pneus, óleo lubrificante, e outros),
lavagem, bem como os encargos e despesas com funcionários (alimentação e hospedagem), são de
responsabilidade da CONTRATADA.
i) Manter, durante o tempo da execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação (Art. 55, Inciso XIII da Lei n.º 8.666/93).
j) A CONTRATANTE não se responsabilizará por prejuízos de qualquer natureza, proveniente de ação
dos prepostos da contratada, e será de inteira responsabilidade da contratada, qualquer dano causado
pela atuação da contratada a serviço deste órgão, bem como prejuízos causados a terceiros.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1.

Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual.
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9.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir a obrigação de
fornecimento/serviços dentro das normas do contrato.
9.3. Promover por intermédio do executor do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização dos
serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas
e comunicando à Contratada as ocorrências de qualquer fato que exija medidas por parte desta.
9.4. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem
necessários à boa execução dos serviços.
9.5. Conferir toda a documentação gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando
o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade
exigidos.
9.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na prestação dos serviços, para que sejam adotadas medidas corretivas.
9.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades qualquer
débito de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto contratado.
9.8. Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º
(quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar
da referida assinatura, conforme art.61, §1ºda Lei 8.666/93.
9.9. Assistirá a contratante o direito de rejeitar qualquer empregado da contratada e solicitar sua
substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente com suas funções e com as
normas estabelecidas, obrigando-se esta a respeitar e acatar as decisões da contratante.
9.10. Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante,
sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos
seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho,
desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, não cabendo à
contratante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza.
9.11. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos da contratação, no prazo de 30 (trinta) dias
a partir da apresentação das Notas Fiscais. Sendo que o serviço deverá ser sempre acompanhado da
respectiva Nota Fiscal, e com o aceite do Setor Competente deste Município.
9.12. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA.
9.13. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal ou Fatura fornecida pela
Contratada, em conformidade com a legislação aplicável;
10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com a quantidade dos serviços realizados
no período, mediante emissão de ordem bancária em favor do contratado, após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada.
10.2. O pagamento da locação se dará em até 30 (trinta) dias, contados após a emissão da Nota Fiscal,
desde que caracterizado o recebimento definitivo dos serviços, mediante ordem bancária na conta
corrente indicada pela contratada.
10.3. A Nota Fiscal deverá ser apresentada juntamente com o relatório dos serviços realizados,
devidamente firmado por servidor competente, documentação hábil para comprovação da despesa.
10.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá no mesmo prazo definido no subitem 9.2, após a data de sua apresentação válida.
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10.5. Nenhum pagamento isentará a licitante vencedora das responsabilidades contratuais, nem
implicará em aprovação definitiva da prestação dos serviços total ou parcial.
10.6. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
11. BASE LEGAL
11.1. O processo de contratação do objeto deste Termo de Referência será regido integralmente pela
Lei nº 10.520/2002, do Decreto Federal 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.
12. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
12.1. O Setor Responsável pela cotação de preço foi o Setor de Compras deste Município.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002,
a Contratada que:
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal;
d) não mantiver a proposta.
13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
o Contratante;
b) 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;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto:
d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
e) 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;
f) impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;
g) 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.
13.3. Também ficam sujeitam às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
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quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados
13.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento;
13.5. 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;
13.6. 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;
13.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro do Município.

Camamu – Bahia, 11 de novembro de 2022

Renivaldo Elioterio Silva Vidal
Secretaria de Municipal de Administração

Aprovado:
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PREGÃO ELETRONICO Nº 025PESRP/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 025PESRP/2022
ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº XXX
PESRP/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 futura e eventual
contratação de pessoas jurídicas objetivando a prestação de serviços de locação de veículos com
motorista e embarcações com marinheiro para atender as demandas das diversas Secretarias da
Prefeitura Municipal de Camamu, Estado da Bahia, conforme especificações constantes do Termo de
Referência – Anexo I deste Edital, 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 025PESRP/2022:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL
MÊS

QT
MESES

VALOR
ANUAL

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 prestar os serviços 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.
22
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000 CNPJ: 13.753.306/0001-60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUY2MEE5RKEYMJMZQ0I1NJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
17 de Novembro de 2022
27 - Ano XIV - Nº 1415

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
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;
pelo atraso na prestação do serviço, em relação ao prazo proposto e aceito; e
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* 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
a)

– Pelo Município:
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.
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:
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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

25
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000 CNPJ: 13.753.306/0001-60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUY2MEE5RKEYMJMZQ0I1NJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
17 de Novembro de 2022
30 - Ano XIV - Nº 1415

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

PREGÃO ELETRONICO Nº 025PESRP/2022
ANEXO IV
MINUTA CONTRATO Nº XXX/2022
CONTRATO
PARA
FORNECIMENTO
PARCELADODE 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 025PESRP/2022, mediante as
Cláusulas e/ou Condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica objetivando a prestação de
serviços de locação de veículos com motorista e embarcações com marinheiro para atender as demandas
das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Camamu, Estado da Bahia, conforme especificações
constantes do Termo de Referência e demais disposições fixadas neste Edital e seus Anexos.
Parágrafo Único: Vinculam-se ao presente contrato, o Pregão Eletrônico nº 025PESRP/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
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65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
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 deReferência
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) comunicar, de imediato e por escrito, à Contratante, qualquer tipo de irregularidade que ocorra
durante a vigência deste Contrato;
c) fornecer ao Contratante, de forma regular e nas quantidades requisitadas, os produtos/serviços
licitados;
d) arcar com os ônus referentes ao fornecimento/serviços 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;
e) 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;
f) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, quanto ao
fornecimento/prestação de serviços do objeto contratado;
g) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do CONTRATANTE,
cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
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h) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i) 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 XXXPESRP/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 025PESRP/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:
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.
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* 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.
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
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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.

_______________________________________________
Enoc Souza Silva
Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE CAMAMU
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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