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PREGÃO PRESENCIAL EDITAL Nº 031/2019 

LICITAÇÃO Nº 044/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2019 

 

 

 O Município de SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA, por seu Pregoeiro, designado através 

do Decreto nº 1172, de 02 de janeiro de 2019, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade 

PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrição 

contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 

2002, Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar nº 147 de 2014 e subsidiariamente 

à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste 

Edital e seus Anexos. 

DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: 

Local: Sala do Setor de Licitações e Contratos 

Data: 04 de julho de 2019 

HORÁRIO: 09:00h. 

SEÇÃO I – DO OBJETO 

1. A presente licitação tem como objeto a Aquisição de materiais de consumo e contratação 

de serviços diversos realização de ações de educação em saúde ambiental para enfrentamento 

do aedes eagypti, neste município de são felix do coribe, conforme convénio FUNASA nº cv 

2301/2017, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

1.1. As especificações detalhadas dos serviços/materiais, quantidades a serem 

executados/fornecidos, forma, prazos, condições de execução, 

procedimentos a serem seguidos, obrigações e deveres, etc. estão expostos 

no Termo de Referência (Anexo I) e na Minuta do contrato (Anexo XI), que 

fazem parte integrante deste Edital, independente de transcrição. 

1.2. Os contratos serão firmados com os licitantes vencedores, no entanto, as 

ordens de fornecimentos, e serviços, somente serão emitidos, quando os 

recursos financeiros estivem devidamente disponíveis em conta corrente do 

Fundo Municipal de Saúde, para os efetivos pagamentos.  

1.3. Trata-se de recursos provenientes de Convênio firmado entre o Fundo 

Municipal de Saúde deste Município e a FUNASA. Os referidos recursos 

somente serão disponibilizados na conta corrente do Fundo Municipal de 

Saúde, quando a licitação estiver devidamente analisada e aprovada pela a 

FUNASA.    
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1.4. Esta licitação é exclusivamente para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, nos termos da LC nº123/2006, alterada pela LCº147/2014, 

inclusive pessoas físicas 

SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2. A despesa total anual com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 

136.154,00 (cento e trinta e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais). 

3. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com recursos próprios e/ou 

vinculados, consignados no Orçamento do Poder Executivo, cuja programação é a seguinte: 

Poder: EXECUTIVO 
 
 
Órgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade Executora: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Funcional: 10.541.0006-4.011 Gestão das Ações de Convênios da Saúde 

Fonte de Recursos: 23 Transferências de Convênios - SAÚDE 

SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

4. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as normas 

legais e seus anexos, inclusive quanto às exigências de habilitação.  

4.1. A participação na presente licitação implica, automaticamente, na aceitação 

integral dos termos deste Edital e seus Anexos e Leis aplicáveis; 

4.2. As interessadas em participar do certame arcarão com todos os custos 

decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que a 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA não será, em nenhum caso, 

responsável por esses custos independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório; 

4.3. As empresas participantes deste certame deverão estar em pleno 

cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

e da Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a 

comprovação a qualquer tempo. 

5. Não poderão participar deste Pregão: 

5.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com 

o Município de São Félix do Coribe - BA, durante o prazo da sanção aplicada; 

5.2. 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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5.3. Empresário impedido de licitar e contratar com o Município de São Félix do 

Coribe - BA, durante o prazo da sanção aplicada; 

5.4. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto 

no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98; 

5.5. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 

da Lei nº 8.429/92; 

5.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da 

Lei nº 8.666/93; 

5.6.1. Entende-se por “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.  

5.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

5.8. Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível 

com o objeto deste Pregão; 

5.9. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação 

judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou 

incorporação; 

5.10. 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; 

5.11. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

SEÇÃO IV – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 

6. No dia, local e hora estipulados no preâmbulo deste Edital, a licitante deverá apresentar 

01 (um) representante para credenciamento, MUNIDODE CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL OU 

CONTRATO SOCIAL, sendo recomendável sua presença com no mínimo 15 (quinze) minutos 

de antecedência em relação ao horário previsto para abertura da sessão, nas formas abaixo: 

6.1. Tratando-se de titular, diretor, sócio ou gerente, munido de instrumento que 

lhe confira poderes expressos para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura, devendo identificar-se, exibindo a carteira de 

identidade ou outro documento equivalente com foto; 

6.2. Se representante legal, deverá apresentar procuração por instrumento 

público ou particular, da qual deverá constar ainda a indicação de amplos 

poderes para dar lance (s) em licitação pública, com firma reconhecida 
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em cartório, acompanhada do ato constitutivo da empresa, que 

comprove a legitimidade do outorgante. Obrigatória a apresentação de 

documento de identidade ou outro documento equivalente com foto, 

preferencialmente, de acordo com o Modelo do Anexo II; 

6.3. Todas as licitantes deverão apresentar perante o Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, antes da entrega dos envelopes, a Declaração de Pleno 

Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação (Anexo III). A 

ausência da declaração constitui motivo para a exclusão da licitante do 

certame. 

6.4. Todas as licitantes também deverão apresentar nesta fase, a Declaração de 

Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo do Anexo IV. 

6.5. Nesta fase, no caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

(EPP), para fins de gozo dos direitos estabelecidos pela Lei 

Complementar nº 123/06, deverá ser apresentada, Certidão Simplificada da 

Junta Comercial, no caso de empresa ali registrada (Conforme Instrução 

Normativa nº 103, art. 8º, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007), e para os 

demais casos Certidão específica do Registro Civil das Pessoa Jurídicas 

competente, em ambos os casos, com data de emissão não superior a 30 

(trinta) dias; 

6.6. A licitante enquadrada como MEI, Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte deverá, ainda, apresentar a declaração que atende a requisitos da Lei 

Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei, 

conforme modelo do Anexo V. 

7. Somente as licitantes que tiverem credenciado representante, na forma dos subitens 6.1 

ou 6.2, terão poderes para usar a palavra na sessão, apresentar lances de preços, manifestar 

após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra 

decisões do Pregoeiro, assinar documentos e ata, onde estará registrada todos os atos 

relevantes da sessão, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, em nome da 

Proponente. 

8. Cada credenciado, ainda que munido de procuração, poderá representar apenas uma 

empresa licitante, sob pena de exclusão sumária das representadas do certame. 

9. Quando a licitante não credenciar um representante, ficará excluída da etapa de lances 

verbais e mantido o preço constante da proposta escrita, para efeito de ordenação e apuração 

do menor preço, desde que os envelopes venham acompanhados dos documentos descritos 

nos itens 6.3 e 6.4, deste Edital, prosseguindo-se com os demais atos do pregão mesmo com 

essa ausência. 

10. Declarado concluída a fase de Credenciamento, o Pregoeiro não mais será admitida a 

participação de outras Proponentes, dando-se início à aberturada sessão com recebimento dos 

envelopes. 
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11. Ao licitante ou representante de licitante, que se retirar antes do término da sessão 

considerar-se-á que este tenha renunciado ao direito de oferecer lances. 

12. A declaração falsa sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

SEÇÃO V – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

13. Estando de posse da relação dos licitantes credenciados, o pregoeiro fará divulgação 

verbal dos interessados, dando-se início ao recebimento dos envelopes 1 - “Proposta de 

Preços” e 2 - “Documentos de Habilitação”, sendo que as proponentes credenciadas poderão 

ofertar lances durante a sessão do Pregão. 

14. A sessão do pregão será contínua, podendo ser suspensa para diligências e/ou 

interrupções que se fizerem necessárias, ficando as licitantes convocadas para reinício da 

sessão no dia e horário subsequente determinado na sessão pelo pregoeiro 

15. A sessão do pregão será contínua, podendo ser suspensa para diligências e/ou 

interrupções que se fizerem necessárias, ficando as licitantes convocadas para reinício da 

sessão no dia e horário subsequente determinado na sessão pelo pregoeiro 

SEÇÃO VI – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

16. Na data, horário e local definidos no preâmbulo deste Edital, aberta a Sessão, serão 

recebidos os envelopes contendo a “PROPOSTA DE PREÇOS” e o da “DOCUMENTAÇÃO”, 

devidamente lacrados, com os seguintes dizeres na parte externa e frontal: 

Envelope 

01 

Ao MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA 

Envelope nº. 01 - Proposta de Preços 

Processo de Licitação Modalidade Pregão Presencial nº. 031/2019 

Data de Abertura: 04/07/2019 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

TELEFONE PARA CONTATO: 

EMAIL: 

 

Envelope 

02 

Ao MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA 

Envelope nº. 02 - Documentação de Habilitação 

Processo de Licitação Modalidade Pregão Presencial nº. 031/2019 

Data de Abertura: 04/07/2019 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

TELEFONE PARA CONTATO: 

EMAIL: 

SEÇÃO VII – DA PROPOSTA – (Envelope 01) 

17. A licitante deverá encaminhar proposta impressa, redigida em 01 (uma) via, até a data 

e horário marcados para abertura da sessão, quando não for credenciar representante, ou 
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entregá-la na Sessão Pública do Pregão por intermédio de representante devidamente 

credenciamento na forma da Seção IV deste Instrumento, conforme modelo do Anexo VI, 

contendo o seguinte: 

17.1. A licitante deverá apresentar sua proposta contendo no mínimo: os itens, a 

discriminação do objeto que apresente com precisão as especificações 

do objeto ofertado, indicação de marca/fabricante, no caso dos lotes de 

materiais, prazo de entrega, valor unitário e total com preços expressos 

em moeda corrente nacional, utilizando apenas duas casas decimais, em 

algarismo e por extenso; conter, de forma clara e inequívoca, as 

especificações detalhadas do objeto proposto na conformidade do Anexo I – 

Termo de Referência e demais especificações que permitam aferir com 

precisão o solicitado em Edital, estando impressa em papel timbrado ou 

editorada por computador, em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, 

rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, assinada e rubricadas todas as 

folhas pelo representante legal da proponente; 

17.2. No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou 

venham a incidir para a fiel execução/fornecimento do objeto ofertado, tais 

como, impostos, taxas, encargos, transporte, seguros, enfim, todos os custos 

diretos e indiretos necessários à execução do objeto ora licitado; 

17.3. A licitante deverá indicar a Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone, 

fax e endereço eletrônico (e-mail), mencionando ainda o Banco, número da 

Conta Corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos se 

a licitante sagrar-se vencedora do certame. 

17.4. O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, 

contados da abertura da sessão pública. Caso o prazo de que trata este 

subitem não esteja expressamente indicado na proposta, esta será 

entendida como válida por 60 (sessenta) dias. 

18. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura 

Municipal de São Félix do Coribe - BA, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade 

acima referida, por igual prazo, no mínimo; 

19. Os preços oferecidos deverão estar compatíveis com os praticados no mercado, 

respeitando-se os valores máximo unitário e total de cada item, constantes do Anexo I - Termo 

de Referência; 

20. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a 

composição dos preços propostos. 
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SEÇÃO VIII – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

21. O Pregoeiro verificará a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 

estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em 

desacordo; 

21.1. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de natureza formal, desde que 

não comprometam o interesse público e da Administração. 

22. As propostas que atenderem os requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas 

quanto a erros formais, os quais poderão ser corrigidos pelo pregoeiro da seguinte forma: 

22.1. discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso, prevalecerá 

o valor por extenso; 

22.2. erros de transcrição das quantidades previstas, mantém-se o preço unitário 

e corrige-se a quantidade e o preço total; 

22.3. erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, 

mantém-se o preço unitário e a quantidade, retificando o preço total; 

22.4. erro de adição, mantêm-se as parcelas corretas e retifica-se a soma; 

22.5. erro de unidade de medida, mantém-se o estabelecido no Edital; 

 

23. O valor total da proposta poderá ser ajustado/retificado pelo Pregoeiro em conformidade 

com os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total da 

proposta; 

24. Poderão ser inseridas correções/anotações para esclarecimentos da proposta, desde 

que não configure alteração de condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que 

importem em modificação nos seus termos originais quanto ao mérito (substância). 

25. Verificando-se no curso da análise das propostas o descumprimento de qualquer 

requisito exigido neste edital e seus anexos, e desde que não se possa utilizar o disposto no 

subitem anterior, a proposta será desclassificada. 

26. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar, às 

licitantes, o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas 

das causas de desclassificação. 

27. O Pregoeiro suspenderá a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação 

da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia, informando aos licitantes a 

data prevista para o início da oferta de lances. 

SEÇÃO VI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

28. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, as propostas que 

apresentarem preços simbólicos, irrisórios, inexequíveis ou abusivos (acima da média do 

mercado), conforme os Arts. 43, inciso IV, 44, § 3 e 48, incisos I e II, da Lei nº. 8.666/93. 

29. Serão classificadas pelo Pregoeiro as licitantes que apresentarem as propostas de 

MENOR PREÇO POR LOTE, em conformidade com o Anexo I e II, e as propostas em valores 

sucessivos que se diferenciem em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço; 
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30. Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no Item anterior, 

o Pregoeiro poderá classificar as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos; 

31. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

SEÇÃO VII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

32. Aberta a etapa competitiva, às licitantes classificadas será dada a oportunidade de 

disputa por meio de LANCES VERBAIS e SUCESSIVOS, sempre de valores distintos e 

decrescentes em relação ao de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta classificada 

de maior preço. 

33. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, 

será realizado sorteio, em ato público, conforme dispõe o § 2°, art. 45, da Lei nº. 8.666/93. 

34. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 

ficará excluída da disputa e será mantido o seu último preço apresentado, para efeito de 

ordenação das propostas. 

35. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado. 

36. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado. 

37. 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. 

38. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 

seja manifestamente inexeqüível. 

39. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante ás sanções 

administrativas constantes neste Edital; 

40. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o pregoeiro poderá 

declarar a vencedora e adjudicar a proposta ou encaminhar para decisão superior. 

41. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 

lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 

42. Caso haja apenas uma proposta válida, o pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido melhor preço. 

43. A etapa de lances será encerrada, quando todos os licitantes, cujas propostas foram 

classificadas, arguidos pelo Pregoeiro, declararem sua última oferta. 

44. Encerrada a etapa de lances, as ofertas serão ordenadas exclusivamente pelo critério 

de MENOR PREÇO POR LOTE.  
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45. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e 

expressamente a respeito. 

46. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a 

sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda integralmente ao Edital. 

SEÇÃO VIII – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

47. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou 

empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais 

bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

47.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do encerramento da fase de 

lances, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do 

primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e 

observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor 

o objeto; 

47.2. não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais 

bem classificada, na forma dasubcondição anterior, o Pregoeiro, de forma 

imediata, convocará as licitantes remanescentes que porventura se 

enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito. 

47.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido 

nesta condição, o Pregoeiro fará um sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

47.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) 

minutos, controlados pelo Pregoeiro, decairá do direito previsto nos artigos 

44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006. 

47.5. na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o 

procedimento licitatório prossegue em favor da proposta originalmente 

vencedora do Pregão. 

SEÇÃO IX – DA NEGOCIAÇÃO 

48. O Pregoeiro poderá propor contraproposta diretamente à licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para 

a contratação. 
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48.1. A negociação será realizada de forma presencial e imediata, podendo ser 

acompanhada pelas demais licitantes. 

SEÇÃO X – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

49. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 

preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações 

constantes do Termo de Referencia deste Pregão. 

49.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal da Administração Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 

estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

49.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

49.3. 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 dalicitante, para os quais 

ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

49.4. As licitantes vencedoras deverão apresentar proposta atualizada em até 

24 (vinte e quatro) horas, exceto no caso de justificativa aceita pelo 

Município de São Félix do Coribe - BA, que estabelecerá novo prazo. 

49.5. Poderá ser solicitado o envio de proposta de Preços realinhados a planilha 

de composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os 

preços unitários que a compõem necessitem de ajustes aos valores 

estimados pela Administração, quando for o caso. 

49.6. Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis.  

49.6.1. 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. 

49.6.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em 

caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá 

ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 

8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, 

podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:  

49.6.2.1. Questionamentos junto à proponente para a 

apresentação de justificativas e comprovações em 

relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

49.6.2.2. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas 

ou sentenças normativas em dissídios coletivos de 

trabalho; 
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49.6.2.3. Levantamento de informações junto ao Ministério do 

Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da 

Previdência Social; 

49.6.2.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, 

sindicatos ou similares; 

49.6.2.5. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

49.6.2.6. Verificação de outros contratos que a proponente 

mantenha com a Administração ou com a iniciativa 

privada;  

49.6.2.7. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos 

e/ou serviços prestados pela proponente;  

49.6.2.8. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas 

publicados por órgãos de pesquisa;  

49.6.2.9. Estudos setoriais; 

49.6.2.10. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, 

Estadual ou Municipal; 

49.6.2.11. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições 

excepcionalmente favoráveis que a proponente 

disponha para a execução dos fornecimentos;  

49.6.2.12. Demais verificações que porventura se fizerem 

necessárias. 

49.7. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais 

falhas apontadas pelo Pregoeiro.  

SEÇÃO XI – DA HABILITAÇÃO 

50. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

Conforme o Artigo 28, da Lei 8666/93; 

50.1. No caso de PESSOA FÍSICA: Cópia da Carteira de Identidade - Registro 

Geral - RG e do CPF; 

50.2. No caso de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

50.3. Em se tratando de MEI - Microempreendedor Individual: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução 

CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 

50.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 

http://www.saofelixdocoribe.ba.gov.br/
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social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. 

50.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores. 

50.6. No caso de Firma Individual: Registro comercial do Requerimento de 

Empresário. 

50.7. Em se tratando de Sociedade Comercial: Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social em vigor e alterações subsequentes devidamente 

registradas, e tratando-se de Sociedade por Ações, acrescentar os 

documentos de eleição de seus Administradores, dispensados caso estes já 

tenham sido apresentados na fase de credenciamento. 

50.8. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País: Decreto de autorização, e Ato de Registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

51. RELATIVOSÀ REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

51.1. PESSOA FÍSICA – CPF 

a) Prova de inscrição e regularidade no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, 

mediante apresentação do comprovante situação cadastral, disponível no 

endereço eletrônico: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/Consulta

Publica.asp; 

b) Prova de inscrição no cadastro de Contribuintes Municipal e/ou 

estadual, se houver, relativo ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal por meio da 

apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta 

Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa 

da União e débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, 

expedida pela Secretaria de Receita Federal do Brasil, expedida pela Secretaria 

da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio do 

endereço eletrônico:  

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/Infor

maNICertidao.asp?tipo=2 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual, no caso de licitantes domiciliados no Estado da Bahia, disponível no 

endereço eletrônico: https://www.sefaz.ba.gov.br/ no Menu “Inspetoria 

Eletrônica”, acessar a opção “Certidões > Emissão > Débito de Tributos”. 

http://www.saofelixdocoribe.ba.gov.br/
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e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 

5.452, de 1º. de maio de 1943, acessível em: http://www.tst.jus.br/certidao 

g) Prova de regularidade com a Justiça Eleitora, comprovada mediante 

apresentação de Certidão de Quitação Eleitoral, conforme inciso III, §1° do art. 

7° do Código Eleitoral, Lei n.º 9.504, de 1997, acessível em: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral. 

 

51.2. MEI, ME, EPP, EIRELLI e LTDA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de Contribuintes Municipal e/ou 

Estadual, relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, com a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, conforme unificação prevista 

na Portaria do Ministério da Fazenda, n.º 358 de 05 de setembro de 2014, que 

engloba as Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de 

negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União e Prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da 

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva, com efeito de Negativa, expedida 

pela Secretaria Estadual da Fazenda do domicílio tributário da licitante. 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa 

aos tributos municipais, expedida pela Secretaria Municipal sede da licitante. 

f) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço por 

meio da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 

5.452, de 1º. de maio de 1943 (www.tst.jus.br/certidão). 

51.2.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual 

período, para a regularização da documentação, a realização do 

pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tst.jus.br/certidão


 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
RUA LOURENCIO DA SILVA PEREIRA, S/N – CENTRO – SÃO FÉLIX DO CORIBE – BAHIA – CEP: 47.665-000 

TEL.:(77) 3491-1612 - Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br 
CNPJ: 16.430.951/0001-30 

 

51.2.2. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da 

divulgação do resultado da fase de habilitação, na sessão pública do 

Pregão. 

51.2.3. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a 

critério da administração pública, quando requerida pela licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

51.2.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto na 

subcondição anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

52. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

52.1. PESSOA FÍSICA – CPF 

a) Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa física, expedida pelo distribuidor do domicílio do licitante, 

dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 

expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; 

52.2. PESSOA JURÍDICA - MEI 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou liquidação 

judicial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, dentro 

do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida 

a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; 

52.3. PESSOA JURÍDICA - ME, EPP, EIRELLI e LTDA 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou liquidação 

judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, 

na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua 

apresentação; 

b) 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, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por 

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade 

b.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 
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b.3. A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte 

forma: 

b.3.1. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no 

Diário Oficial do Estado/Distrito Federal ou, se houver, do Município 

da sede da empresa. 

b.3.2. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia 

autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de 

Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo 

de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, 

no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório 

competente. 

b.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

maiores que 1 (um), 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 

b.4.1. 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 ou do item pertinente. 

53. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

53.1. Apresentação de 01 (um) ou mais atestado (s), que comprove(m) que a 

licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou 

ainda, para empresas privadas, FORNECIMENTOS E/OU PRESTOU 

SERVIÇOS, ainda que na condição de subcontratado, compatíveis com o 

objeto deste Pregão, ou 
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53.2. Declaração, sob as penas da lei, que na data da assinatura do contrato, o 

licitante terá a disponibilidade no mínimo 01 (um) profissional em atuação na 

área profissional de sua proposta a ser demandado para execução do 

projeto. 

53.2.1. O licitante dos lotes de “materiais de Consumo / Serviços 

Comuns” deverá apresentar a primeira opção acima. 

53.2.2. O licitante dos lotes de “Serviços Técnico-profissionais” deverá 

apresentar pelo menos uma das opções acima elencadas.  

53.3. Comprovação habilitação e regularidade do Profissional indicado para 

execução dos serviços, com juntada de cópia de Diplomas devidamente 

registrado no MEC, cópia de certificados emitidos por instituições de ensino 

devidamente regular nos órgãos de controle que comprove a conclusão de 

cursos de PÓS-GRADUAÇÃO, MESTRADO OU DOUTORADO, conforme 

exigências previstas no Termo de Referência, cópias de 

declarações/atestados de participação em outras atividades de formação 

profissional que comprove que o(a) profissional detém conhecimento técnico 

para execução dos serviços objeto do futuro contrato, bem como, 

comprovação de Inscrição no Conselho de Classe, comprovada mediante 

cópia da Carteira Profissional, acompanhada de certidão ou declaração 

expedida pelo referido Conselho sobre a manutenção da regularidade 

profissional, em vigor, caso não seja expresso no documento a sua validade, 

considerar-se-á, 30 (trinta) dias após a sua emissão. 

53.3.1. A Comprovação da capacitação técnico-profissional, 

mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnica ou 

Declaração de Disponibilidade de Profissionais, em nome da empresa 

ou do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 

que participarão da execução dos serviços, que comprove ter o 

profissional executado serviço similar, admitindo-se a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pela administração, nos termos do art. 30, §10, da Lei 

8.666/93. 

53.3.1.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da 

equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro 

permanente da empresa licitante, na data prevista para 

entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste 

certame, que a licitante deverá comprovar através da juntada 

de cópia dos seguintes documentos: O sócio que comprove 

seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; 

o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; o 

próprio licitante (pessoa física ou MEI) e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante ou com 
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declaração de compromisso de vinculação contratual futuro, 

caso o licitante se sagre vencedor do certame, acompanhada 

de anuência deste, e sua indicação para realização instrução 

e palestras técnicas. 

53.3-1.1.1. No caso de duas ou mais licitantes 

apresentarem atestados de um mesmo 

profissional como responsável técnico, como 

comprovação de qualificação técnica, ambas 

serão inabilitadas. 

54. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (TODOS OS LICITANTES): 

54.1. Alvará de funcionamento e Localização da Empresa, relativo à sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, exceto para Pessoa Física (Isento) 

e MEI que atende a este item com a apresentação do Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual – CCMEI,; 

54.2. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, conforme modelo Anexo X; 

54.3. Declaração de Ciência de Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação 

e Contratação, conforme modelo Anexo XI. 

54.4. Para os licitantes do Lote 02 - Combustível exige-se a apresentação de 

Certificado de Posto Revendedor, emitida pela ANP – Agência Nacional do Petróleo. 

55. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

56. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 

licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

57. Todos os documentos 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. 

57.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 

portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados 

ou registrados em cartório de títulos e documentos. 

58. 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. 

59. Se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a 

proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a declaração 

de habilitação da proposta que melhor atenda a este Edital.    

60. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 
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61. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora. 

62. Caso a licitante já tenha apresentado algum dos documentos exigidos para habilitação 

no ato do credenciamento, não se faz necessário a sua apresentação no envelope 

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. 

SEÇÃO XII – DO RECURSO 

63. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, qualquer licitante, poderá manifestar, de forma imediata e 

motivada, a intenção de recorrer, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 

recorrer e por quais motivos. 

64. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a existência de motivação da 

intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

64.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

64.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

03 (três) dias para apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões, em outros 03 

(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. 

64.3. Os recursos e as contrazações deverão ser dirigidos ao Pregoeiro no 

endereço constante no preâmbulo deste Edital. 

64.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993. 

64.5. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, 

motivadamente, rejeitando-a. 

64.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo 

Pregoeiro serão apreciados pela autoridade competente, a qual proferirá no 

prazo de 03 (três) dias úteis, decisão definitiva antes da Adjudicação do 

objeto. 

64.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

64.8. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento 

às interessadas, através de comunicação por escrito, via fax ou e-mail. 

65. A falta de manifestação imediata e motivada importará na decadência do direito de 

recurso e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 
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SEÇÃO XIII–DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

66. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 

hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

67. A homologação deste Pregão compete ao Prefeito Municipal. 

68. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora. 

69. Após homologação deste Pregão, a FUNASA será comunicada sobre o resultado do 

certame e inserido no SICONV os documentos necessários a liberação dos recursos. 

SEÇÃO XIV – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

70. Depois de homologado o resultado deste Pregão e liberado os recursos necessários a 

execução das etapas do projeto, por parte da FUNASA a licitante vencedora será convocada 

para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

70.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 

apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja 

pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

71. O prazo para a assinatura do contrato 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 pela Prefeitura. 

72. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á a manutenção das condições de 

habilitação da licitante vencedora, através de consulta as certidões de regularidade fiscal e 

trabalhista. 

73. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 

estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações 

e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de 

classificação. 

SEÇÃO XV – DAS SANÇÕES 

74. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a 

contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

74.1. Cometer fraude fiscal; 

74.2. Apresentar documento falso; 

74.3. Fizer declaração falsa; 

74.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

74.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 
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74.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

74.7. Não mantiver a proposta. 

75. Para os fins da subcondição 74.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 

arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

SEÇÃO XVI – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

76. Até 02 (dois) 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 à Comissão de Pregão Presencial e Eletrônico, através do email: 

prefeiturasfc.licita@gmail.com, pelo fax: 0**77 3491-2921ou por petição dirigida ou protocolada 

na Sede da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA, no endereço: Avenida Faustino 

de Queiroz, S/N -Centro, das 08: 00h âs12:00 e das 14:00h às 18:00h. 

77. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

78. 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. 

79. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias 

úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço 

eletrônico: prefeiturasfc.licita@gmail.com. 

80. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

81. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

SEÇÃO XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

82. O Prefeito Municipal 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. 

82.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

82.2. 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. 

83. É facultado ao Pregoeiro 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. 
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84. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro 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. 

84.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados 

na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento 

deste Pregão. 

85. 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. 

86. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste Edital, 

prevalecerão as últimas. 

87. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 

conveniência da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA, sem prejuízo do disposto no 

art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002. 

88. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 

esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário 

anteriormente estabelecido. 

89. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

SEÇÃO XVIII – DOS ANEXOS 

90. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

90.1. Anexo I – Termo de Referência; 

90.2. Anexo II – Modelo de Procuração para a prática de atos concernentes ao 

certame; 

90.3. Anexo III – Modelo de Declaração de pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação; 

90.4. Anexo IV – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

90.5. Anexo V – Modelo de Declaração de enquadramento na Lei Complementar 

Nº 123/06 - (Exclusiva Para MEI, Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte); 

90.6. Anexo VI – Modelo de Proposta de Preços; 

90.7. Anexo VII – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

90.8. Anexo VIII – Modelo de Declaraçãod de Proteção ao Trabalho do Menor; 

90.9. Anexo IX – Modelo de Declaração de Ciência de Inexistência de Fatos 

Impeditivos de Habilitação e Contratação; 
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90.10. Anexo X – Modelo de Declaração de Declaração de Atendimento aos 

Critérios de Sustentabilidade Ambiental 

90.11. Anexo XI – Minuta Do Contrato 

SEÇÃO XIX – DO FORO 

91. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Santa Maria da 

Vitória/BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

São Félix do Coribe - BA, 12 de junho de 2019. 

 

Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira  
Prefeito Municipal  

 
Benjamin Francisco Dourado   

Pregoeiro  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DIVERSOS REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL 

PARA ENFRENTAMENTO DO AEDES EAGYPTI, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO FELIX 

DO CORIBE, CONFORME CONVÉNIO FUNASA Nº CV 2301/2017. 

2. DO INÍCIO E LOCAIS DA EXECUÇÃO 

2.1. A FUTURA Contratada, deverá executar os serviços conforme Etapas previstas 

no Anexo I-A (Projeto Básico / Plano de Trabalho) em consonâncias com as diretrizes 

estabelecidas pela Administração Municipal, de forma imediata e improrrogável, para o 

fiel cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das demais obrigações.  

2.2. A futura Contratada poderá utilizar-se das estruturas de outras empresas 

“terceirizadas” para realização dos atendimentos de serviços específicos, devendo 

informar a Contratante mediante contrato entre as partes, qual será a empresa 

responsável por esses serviços, devendo a Contratada pelo Município coordenar as 

atividades e responsabilizar-se por correções ou substituições imediatas de 

serviços/equipamentos em desacordo com os estabelecidos neste Edital. 

2.3. Os serviços serão realizados em estruturas do Município, como pontos de apoios, 

sendo estes principalmente as escolas urbanas e rurais para os desenvolvimentos das 

atividades prevista deste projeto, bem como toda a infraestrutura já disposta no 

município. Cabe lembrar que em todas as comunidades que serão beneficiadas pelo 

projeto existem prédios de escolas municipais disponíveis para a realização das 

reuniões e também nas estruturas do município dispõe equipamentos como data Show, 

computador, som, dentre outros necessários ao desenvolvimento das atividades. 

2.4. O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS SERÁ 

DEFINIDO PELA PREFEITURA, DEVENDO AS EMPRESAS/PESSOAS FÍSICAS  

CONTRATADAS ATENDEREM AS EXIGÊNCIAS DE PRAZOS E CONDIÇÕES DE 

EXECUÇÃO  PREVISTOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E NA MINUTA DO 

CONTRATO.  

3. DEMANDA E VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: 

3.1. O orçamento para essa despesa foi obtido a partir de pesquisa de preços 

praticados no mercado regional.  

3.2. Para efeito do art. 40, § 2º - II, da Lei nº. 8.666/93, o orçamento estimado em 

planilhas de quantitativos e preços unitários, contendo as especificações dos itens objeto 

do presente edital é a seguinte: 
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Item Descrição Un. Quantidade Valor Unitário Valor Total 

LOTE 01 - MATERIAIS DE PAPELARIA      

1 Borracha escolar dimensões AxLxP 3x2x0,7cm  UN 1270,00 R$ 0,60 R$ 762,00 

2 Caneta Esferográfica 1.0 mm Cristal Cor Azul  UN 1270,00 R$ 1,10 R$ 1.397,00 

3 Lápis Nº 2 preto  UN 1270,00 R$ 0,70 R$ 889,00 

TOTAL DO LOTE R$ 3.048,00 

LOTE 02 - COMBUSTÍVEL     

1 Combustível - tipo Gasolina Comum l 300,00 R$ 4,29 R$ 1.287,00 

TOTAL DO LOTE R$ 1.287,00 

LOTE 03 – LANCHES     

1 
Alimentação/lanche Modalidade Buffet, incluindo café, Leite, 
suco de frutas,  pães, bolo sabores variados, queijos, requeijão 
e presunto. 

UN 1000,00 R$ 6,50 R$ 6.500,00 

TOTAL DO LOTE R$ 6.500,00 

LOTE 04 - COMUNICAÇÃO  VISUAL     

1 
Cartilhas com 12 paginas em papel couche brilho 115gr 
impressão colorida e acabamento vincado e dobrado medindo 
21 CM X33 CM  

UN 1270,00 R$ 0,60 R$ 762,00 

2 
Banners 100X85cm impressão em lona para divulgação do 
Projeto 

UN 22,00 R$ 85,00 R$ 1.870,00 

TOTAL DO LOTE R$ 2.632,00 

LOTE 05 - EPI E MATERIAIS DE LIMPEZA     

1 Sacos para Lixo (Capacidade 100 litros) UN 470,00 R$ 1,20 R$ 564,00 

2 Bloco de anotações com 30 folhas medindo 12 CM X 15 CM  UN 1270,00 R$ 4,00 R$ 5.080,00 

3 
Luvas de borracha Luva de Segurança confeccionada em látex 
natural anatômica - acabamento forrado em algodão flocado - 
antiderrapante tamanhos P M G XG 

UN 200,00 R$ 3,90 R$ 780,00 

http://www.saofelixdocoribe.ba.gov.br/


 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

RUA LOURENCIO DA SILVA PEREIRA, S/N – CENTRO – SÃO FÉLIX DO CORIBE – BAHIA – CEP: 47.665-000 
TEL.:(77) 3491-1612 - Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br 

CNPJ: 16.430.951/0001-30 

 

4 
Galocha Impermeável Superfície fosca, Resistente a abrasão e 
tração Leve e confortável Solado trator de fácil limpeza Etiqueta 
de dados, certificação e normas CA: 37.765 

UN 20,00 R$ 29,00 R$ 580,00 

5 

Lixeira coleta seletiva Cesto de lixo 12 Litros Seletivo com 4 
peças, feito em polipropileno são altamente resistentes, 
possuem o símbolo de cada material a ser reciclado, ideais 
para uso em escritórios, escolas, residências. 
Cores: 
• Azul: Papel 
• Vermelho: Plástico 
• Verde: Vidro 
• Amarelo: Metal 
Dimensões:  
• Boca: 21x30,5cm 
• Altura: 29,5cm 

UN 25,00 R$ 290,00 R$ 7.250,00 

TOTAL DO LOTE 
R$ 

14.254,00 

LOTE 06 - GRÁFICOS E IMPRESSOS     

1 Folders 20 CM X 24 CM  UN 1270,00 R$ 0,60 R$ 762,00 

2 Boletins Informativos 10 CM X 14 CM UN 1000,00 R$ 1,80 R$ 1.800,00 

3 
Cartilhas com 12 páginas em papel couche brilho 115gr 
impressão colorida e acabamento vincado e dobrado medindo 
21 CM X33 CM  

UN 3.000,00 R$ 8,00 
R$ 

24.000,00 

4 Serviços de impressão (Apenas Impressão), tamanho A4. UN 1270,00 R$ 0,30 R$ 381,00 

TOTAL DO LOTE 
R$ 

26.943,00 

LOTE 07 - MALHARIAS E CONFECÇÕES PADRONIZADOS     

1 
Bolsa artesanal para material; bolsa em poliester 600 com  
fechamento frontal com alças. 

UN 1270,00 R$ 17,00 
R$ 

21.590,00 

2 
Boné com mensagens educativas; confeccionado em tecido 
tactel, modelo três partes, com forro pintura frontal lisa.  

UN 200,00 R$ 8,00 R$ 1.600,00 
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3 Colete em material 100% poliester com pintura frontal. UN 200,00 R$ 8,00 R$ 1.600,00 

TOTAL DO LOTE 
R$ 

24.790,00 

LOTE 08 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS     

1 
Locação de equipamento tipo telão tamanho mínimo de 2x2M, 
com tripé e técnico de operação. Para utilização durante os 
eventos de realização das etapas do Plano de Trabalho 

UN 1,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

TOTAL DO LOTE R$ 1.800,00 

LOTE 09 - SERVIÇOS DE HORA TÉCNICA DE AGRÔNOMO     

1 
Horas técnicas de Engenheiro Agrônomo para atuar na 
realização de serviços técnicos especializados para 
cumprimento de metas do Plano de Trabalho 

UN 120,00 R$ 150,00 
R$ 

18.000,00 

TOTAL DO LOTE 
R$ 

18.000,00 

LOTE 10 - SERVIÇOS DE HORA TÉCNICA DE BIÓLOGO     

1 
Horas técnicas em Ciência Biológicas para atuar na realização 
de serviços técnicos especializados para cumprimento de 
metas do Plano de Trabalho 

UN 246,00 R$ 150,00 
R$ 

36.900,00 

TOTAL DO LOTE 
R$ 

36.900,00 

            

TOTAL GERAL DO PROJETO 
R$ 

136.154,00 
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4. DA QUALIFICAÇÃO-TÉCNICA MÍNIMA PARA OS 

INSTRUTORES/PALESTRANTES 

4.1. A empresa e/ou pessoa física interessada no Lote 07 - Hora técnica 

de Engenheiro Agrônomo, deverá dispor de profissional com currículo 

compatível com os serviços descritos neste Termo de Referência, 

compreendendo o seguinte: 

 Ter formação na área de Gestão Ambiental.  

 Ter experiência comprovada através de Certidão de Acervo Técnico 

(CAT), emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA), em pelo menos 01(um) das seguintes áreas: Manejo, 

Tratamento e Disposição final de resíduos sólidos urbanos; Limpeza 

urbana; atividades em Educação Ambiental. 

 Ter experiência comprovada através de Atestado de Capacidade 

Técnica na área de educação ambiental e saneamento básico  

 Ter experiência comprovada em ministrar Curso de Capacitação em 

Educação Ambiental. 

 Atuar como docente na área de Engenharia Ambiental e Sanitária 

 

4.2. A empresa e/ou pessoa física interessada no Lote 08 - Hora técnica 

de Ciências Biológicas, deverá dispor de profissional com currículo 

compatível com os serviços descritos neste Termo de Referência, 

compreendendo o seguinte: 

 Possui graduação em Ciências Biológicas  

 Ter formação na área de Gestão Ambiental; 

 Ter experiência comprovada através de Certidão de Acervo Técnico 

(CAT), emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) OU CRBIO - Conselho Regional de Biologia, em Elaboração 

de Planos Municipais de Saneamento Básico; 

 Ter experiência comprovada através de Atestado de Capacidade 

Técnica na área de educação ambiental e saneamento básico; 

 Ter experiência comprovada em ministrar Curso de Capacitação em 

Educação Ambiental e Sanitária. 

 Atuação como docente na área Engenharia Ambiental e Sanitária, 

Engenharia Civil e Ciências Biológicas 

 
5. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

5.1. Para execução das quantidades estimados, proceder-se-á da seguinte forma, de 

acordo com as necessidades e conveniências da CONTRATANTE: 

a) As execuções deverão ser parceladas e conforme de cada etapa do projeto a 

ser executado pela Administração Municipal, o que pode ocorrer em dias 
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úteis, finais de semana e feriados, a serem previamente comunicados, com 

antecedência mínima de 02 (dois) dias, tendo a Contratada o prazo de 24 

(vinte e quatro) horas a partir do recebimento da Ordem de 

Serviços/Autorização para disponibilizar os materiais de consumo para 

organização do evento, bem como disponibilizar, profissionais habilitados 

para execução das etapas do Cronograma. 

b) Os colaboradores e participantes envolvidos nas etapas do projeto poderão 

recusar os serviços/materiais ora contratados e disponibilizados no caso de 

apresentarem fora dos padrões definidos neste Termo de Referência, erro 

quanto ao tipo, porte, não permitidos a presença de quaisquer materiais que 

coloquem em risco a integridade física dos mesmos e/ou de terceiros. 

c) Não será admitida recusa de execução de serviços em decorrência de 

sobrecarga na sua capacidade ou de assistência técnica. 

d) Em caso falta de materiais por causa de grande fluxo e demanda, casos 

fortuitos ou de força maior, a CONTRATADA deverá providenciar alternativas 

de atendimento às demandas da Administração Municipal nas mesmas 

condições acordadas, no prazo máximo de 02 (duas) horas, após o 

recebimento da formalização de descontinuidade das condições de execução, 

sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato ou equivalente. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA FUTURA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das demais obrigações constantes neste Edital de Pregão 

Presencial n.º 031/2019, deve: 

1. conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, 

referentes ao objeto contratado, para os servidores da FUNASA e entidades e 

dos órgãos de controle interno e externo, na forma do art. 56, em conformidade 

com o art. 43, inciso XX, ambos da Portaria Interministerial MP/MF/CGU Nº 

507/2011, de 24/11/2011; 

2. responsabilizar-se pela qualidade dos serviços e/ou materiais, devendo cumprir 

fielmente as normas especificações do Projeto Básico e no Plano de Trabalho, 

parte integrante deste Edital, inclusive promover readequações, sempre que 

detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto 

contratato;    

3. nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na 

execução do contrato; 

4. observar as normas a que está sujeita as atividades de cada etapa dos serviços; 

5. pagar às empresas ou pessoas físicas porventura, subcontratadas, conforme 

desembolso realizado pelo Município, ficando estabelecido que o Município de 

São Félix do Coribe não responderá, sob qualquer hipótese, solidária ou 

subsidiariamente, por esse pagamento; 

6. responsabilizar por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços 

do CONTRATANTE, decorrentes de ineficiência, atrasos ou irregularidades 

cometidas na execução dos serviços contratados;  

http://www.saofelixdocoribe.ba.gov.br/


 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   
RUA LOURENCIO DA SILVA PEREIRA, S/N – CENTRO – SÃO FÉLIX DO CORIBE – BAHIA – CEP: 47.665-000 

TEL.:(77) 3491-1612 - Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br 
CNPJ: 16.430.951/0001-30 

 

7. responsabilizar por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus 

profissionais causarem às dependências, móveis, utensílios ou equipamentos 

do CONTRATANTE, ou a terceiros, ficando, desde já, autorizado o desconto do 

valor correspondente dos pagamentos devidos a CONTRATADA; 

8. responsabilizar por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus empregados ou prepostos alocados à execução 

dos serviços objeto deste Contrato, no desempenho dos serviços ou em 

conexão com estes; 

9. pagar os salários devidos aos seus empregados e todos os encargos previstos 

na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e quaisquer outras despesas, 

incidentes sobre o objeto deste Contrato;  

10. comunicar a CONTRATANTE, por escrito, quando verificar condições 

inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam 

prejudicar a sua execução; 

11. comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, 

apresentando razões justificadoras que serão objeto de apreciação pela 

CONTRATANTE; 

12. acatar a fiscalização da CONTRATANTE, comunicando-o de quaisquer 

irregularidades detectadas durante a execução dos serviços; 

13. atender, por meio do preposto nomeado, qualquer solicitação por parte dos 

gestores do contrato, prestando as informações referentes à prestação dos 

serviços, bem como as correções de eventuais irregularidades na execução do 

objeto contrato; 

14. manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 

todo e qualquer assunto e documento de interesse da CONTRATANTE, ou de 

terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste 

contrato, devendo orientar seus empregados a observar rigorosamente esta 

determinação;  

15. não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, 

quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da 

execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento, por escrito, 

do CONTRATANTE; 

16. manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a contratação, devendo comunicar à 

CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas 

condições; 

17. apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o 

estabelecido no contrato; 

18. manter atualizados seu endereço, telefones e dados bancários para a efetivação 

de pagamentos; 
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19. responsabilizar por eventuais extravios, perdas ou desaparecimentos, nas 

dependências do CONTRATANTE, de bilhetes de passagens e quaisquer 

outros bens ou valores de sua propriedade ou de seus empregados, sob sua 

guarda;  

20. adotar os demais procedimentos necessários à boa execução do contrato. 

 

7. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

a) a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia 

autorização da CONTRATANTE; 

b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato; 

c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da 

CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de 

ocupante de cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a 

vigência deste contrato. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES FUTURA DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE, além das demais obrigações constantes neste Edital de Pregão 

Presencial n.º 031/2019, deve: 

7.1. expedir as Ordens de Serviços/Autorizações de forma parcelada ou encaminhar 

cronograma de execução de etapas de forma antecipada e dentro dos prazos 

estabelecidos neste Edital; 

7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, 

para a fiel execução do contrato; 

7.3. designar servidores da CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

7.4. notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou 

imperfeições na prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

7.5. Efetuar o pagamento devido pelos serviços prestados, no prazo estabelecido, 

desde que cumpridas pela CONTRATADA todas as formalidades e exigências 

do contrato. 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

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 
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condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

11.1. Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será acompanhada e 

fiscalizada pela Secretária Municipal de Saúde ou por representante da 

CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de 

terceiros. 

11.2. A atestação de conformidade de execução dos serviços cabe ao titular do setor 

responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

11.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade dos quantitativos solicitados e o quantitativo efetivado, e 

do acompanhamento da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, podendo ser exercido por um ou mais representantes 

da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

11.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

quantidade pactuada, sem perda da qualidade na execução dos serviços públicos, 

deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação 

contratual à necessidade, respeitando-se os limites de alteração dos valores 

contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O representante da 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 

11.6. 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. 

11.7. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

11.7.1. Conferência dos quantitativos autorizados e o efetivamente 

executados, junto a Contratada; 

11.7.2. Conferência da Nota Fiscal e atestação do recebimento dos 

serviços; 

11.7.3. Elaboração de Planilhas de Medições por Tipo de Unidades 

Administrativas, com indicação de seus órgãos vinculados ou conforme 

exigidos pelos órgãos de controle interno e externo; 

11.7.4. Recepção da(s) Nota(s) fiscais e documentos de regularidade 

fiscal e trabalhista e encaminhamento dos mesmos ao Setor de 

Contabilidade para liquidação. 
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11.8. 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 da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 

assumidas em decorrência da contratação; 

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3. Fraudar na execução do contrato;] 

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.5. Cometer fraude fiscal; 

12.1.6. Não mantiver a proposta. 

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

12.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

12.2.2. multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento por dia de 

atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 05 

(cinco) dias; 

12.2.3. em se tratando de inobservância do prazo fixado para 

apresentação da garantia, ainda que seja para reforço, aplicar-se-á multa 

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 

atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso 

superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a 

promover a rescisão do contrato; 

12.2.3.1. as penalidades de multa decorrentes de fatos 

diversos serão consideradas independentes entre si. 

12.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total 

do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no 

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional 

à obrigação inadimplida; 

http://www.saofelixdocoribe.ba.gov.br/


 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   
RUA LOURENCIO DA SILVA PEREIRA, S/N – CENTRO – SÃO FÉLIX DO CORIBE – BAHIA – CEP: 47.665-000 

TEL.:(77) 3491-1612 - Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br 
CNPJ: 16.430.951/0001-30 

 

12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município 

de São Félix do Coribe - BA, pelo prazo de até dois anos; 

12.2.6. impedimento de licitar e contratar com o Município de São Félix 

do Coribe – BA com o consequente descredenciamento no Cadastro de 

Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município pelo prazo de até 

cinco anos; 

12.2.7. 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 a Contratante pelos prejuízos causados; 

12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

a Contratada que: 

12.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

12.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

12.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999. 

12.5. 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 Contratante, observado o princípio da proporcionalidade. 

12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastrado de 

Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município. 

12. DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE TERMO DE 

REFERÊNCIA 

1.  Secretaria Municipal de Saúde. 

13. DECLARAÇÕES E APROVAÇÕES  

1. Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência 

inerente a Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços diversos 

realização de ações de educação em saúde ambiental para enfrentamento do Aedes 

Eagypti, neste Município de São Félix do Coribe, conforme Convênio FUNASA nº cv 

2301/2017.  
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São Félix do Coribe - BA, 07 de junho de 2019. 

 

 

 

Ana da Silva Ferreira 

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO II – MODELO DE “PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS 

CONCERNENTES AO CERTAME” 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

 

Referência: Pregão Presencial nº. 031/2019. 

 

 

 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Sr(a). ________________, 

(nacionalidade, estado civil, profissão), portador(a) da Cédula dedeIdentidade R.G. nº. 

________________, expedido pel(a) ________________ e inscrito(a) no CPF - Cadastro de 

Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº. ________________, residente à Rua 

__________________, nº. ________________, Bairro________________, CEP: 

________________, cidade de ________________, Estado: ______, como nosso(a) 

mandatário(a), a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao 

procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:  

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, 

contra-arrazoar, apresentar documentação de habilitação e complementares, assinar 

contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, 

receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame). 

 

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

 

 

________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

CARIMBO E ASSINATURA 

 

 

 

 

Observação: se particular, a procuração será elaborada em papel timbrado da licitante e 

assinada por representante(s) legal(is) ou pessoa devidamente autorizada; será necessário 

comprovar os poderes do outorgante para fazer a delegação acima. 
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ANEXO III – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E 

ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO” 

 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

 

Referência: Pregão Presencial nº. 0XX/2019. 

 

 

 

A empresa .........................(razão social)...................... inscrita no CNPJ nº. .........................., 

sediada à ..........................  (endereço completo............................................por intermédio 

de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ......................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº. ......................... e do CPF nº. ............................., em cumprimento do previsto 

no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, e para fins de 

participação no Pregão Presencial nº. 0XX/2019  da Prefeitura Municipal de São Félix do 

Coribe - BA, DECLARA: 

 

(   ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.  

 

ou 

(exclusivamente para microempresas e 

empresas de pequeno porte beneficiárias 

da Lei Complementar nº 147/14) 

 

(   ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma 

do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 147/14, tendo em vista a existência de restrição 

na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 

cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.  

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

 

________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

CARIMBO E ASSINATURA 
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ANEXO IV – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA” 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

 

Referência: Pregão Presencial nº. 0XXX/2019. 

 

 

Eu, ________________, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador(a) do Registro de 

Identidade nº. ________________, expedido pel(a) ________________, devidamente 

inscrito(a) no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº. 

________________, residente à Rua __________________, nº. ________________, Bairro 

________________, CEP: ________________, cidade de ________________, Estado: 

______, como representante devidamente constituído da empresa .........................(razão 

social )...................... inscrita no CNPJ nº. .........................., sediada à ..........................  

(endereço completo............................................por intermédio de seu representante legal, 

o(a) Sr.(a.) ......................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. 

......................... e do CPF nº. ............................., 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:  

a) 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;  

b) 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;  

c) 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;  

d) 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;  

e) 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  

f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

________________________________________________________________ 

Razão Social / CNPJ / Nome do Representante Legal / Carimbo e Assinatura 
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ANEXO V – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI 

COMPLEMENTAR nº 123/06)”  

(Exclusiva para MEI, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) 

 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

 

Referência: Pregão Presencial nº. 0XXX/2019. 

 

 

A empresa .........................(razão social )...................... inscrita no CNPJ nº. 

.........................., sediada à ..........................  (endereço 

completo............................................por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 

......................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. ........................ e do CPF 

nº. ............................., DECLARA para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei 

Complementar nº 123/06: 

 

 

(   ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da 

licitação, na condição de Microempreendedor Individual - MEI, conforme § 1º do art. 18-

A da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

OU 

 

(   ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da 

licitação, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a 

que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06. 

 

OU 

 

(   ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da 

licitação, na condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas 

vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06 

 

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

 

________________________________________________________________ 

Razão Social / CNPJ / Nome do Representante Legal / Carimbo e Assinatura 
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ANEXO VI– MODELO DE “PROPOSTA DE PREÇOS” 

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

 

Referência: Pregão Presencial nº. 0XXX/2019. 

 

 

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto 

desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no 

Edital do Pregão Presencial em epígrafe. 

 

1. Identificação do Licitante: 

Razão Social:  

CNPJ   

Inscrição Estadual:  

Endereço completo:  

Telefone, fax:  

E-mail:  

Dados Bancários  

 

Na oportunidade, credenciamos nosso representante junto à Prefeitura Municipal de São 

Félix do Coribe/BA, os(as) Srs.(a.) ............................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº. ........................ e do CPF nº. ............................., o(s) qual(is) será(ão) responsável(is) 

pelo(s) contato(s) junto à CONTRATANTE para tomada de providências com relação a 

execução do objeto. 

 

2. Condições Gerais da Proposta: 

 a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua 

apresentação; 

 o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos 

quais estão Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, 

inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, 

salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, 

peças de reposição, materiais utilizados na manutenção e quaisquer outras despesas 

necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação para o 

cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. 

 

3. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que: 
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 Examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições 

nele estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar 

discrepância de entendimento com relação ao Edital; 

 Cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, 

contida na Lei nº. 9.854 de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988; 

 Em nossa proposta estão incluídas todas as despesas referentes à execução do objeto 

licitado, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras 

despesas que incidam ou venham incidir sobre o referido objeto; 

 Informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso 

venha a ocorrer. 

 

4. Condições de Pagamento: 

 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias úteis, contados da protocolização 

da nota fiscal/fatura e dos documentos que comprovação de manutenção de regularidade 

fiscal e trabalhista, com o atestado pela Secretaria requisitante da conformidade da 

execução dos serviços. 

 

5. Proposta de Preços: 

LOTE 0xx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Item 
Descriminação dos 
Materiais/serviços 

Unidade Qtde.  Marca 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

X     R$ R$ 

X     R$ R$ 

x     R$ R$ 

Total do Lote R$ xxxxx 

Total Geral da Proposta  R$ 

 

 

 

________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

CARIMBO E ASSINATURA 
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ANEXO VII – MODELO DE “ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA” 

 

 

 

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXX, com 

endereço na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou serviços de organização de 

eventos titulado “................”, no período de xxxxxxxxxxxxxxx à xxxxxxxxxxxxxxx, com 

participação de aproximadamente xxxx pessoas incluindo ......palestrantes, equipe de apoio 

e outros....., atendendo integralmente as especificações contratadas, inexistindo, até a 

presente data, registros negativos que comprometam a desabone. 

 

Especificação Quantitativo Prazo de execução 

   

   

   

   

 

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

 

 

________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

CARIMBO E ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Atestado deve ser impresso em papel timbrado, contendo os seguintes dados: 

Endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual e/ou Municipal, telefone de contato e 

e-mail, se houver. 
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ANEXO VIII – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO 

MENOR” 

 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

 

 

Referência: Pregão Presencial nº. 0XXX/2019. 

 

 

 

A empresa .........................(razão social )...................... inscrita no CNPJ nº. 

.........................., sediada à ..........................  (endereço 

completo............................................por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 

......................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. ........................ e do CPF 

nº. ............................., 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 n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, regulamentada pelo Decreto n.º 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não 

empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  

(    ) nem menor de 16 anos.  

OU 

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

 

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

 

 

________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

CARIMBO E ASSINATURA 
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ANEXO IX – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO” 

 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

 

 

Referência: Pregão Presencial nº. 0XXX/2019. 

 

 

 

A empresa .........................(razão social )...................... inscrita no CNPJ nº. 

.........................., sediada à ..........................  (endereço 

completo............................................por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 

......................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. ......................... e do CPF 

nº. ............................., DECLARA não está impedida de licitar ou contratar com a 

Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle 

do Poder Público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.  

 

 

  Do mesmo modo, nos comprometemos a informar a qualquer tempo, a 

existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a 

Administração Pública. 

 

 

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

 

 

________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

CARIMBO E ASSINATURA 
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ANEXO X – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS 

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL” 

 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

 

 

Referência: Pregão Presencial nº. 0XXX/2019. 

 

 

 

A empresa .........................(razão social )...................... inscrita no CNPJ nº. 

.........................., sediada à ..........................  (endereço 

completo............................................por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 

......................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. ......................... e do CPF 

nº. .............................,, para os fins de habilitação no Pregão Presencial nº XXX/2019, 

DECLARA expressamente que: 

 

a) Atende aos critérios de promoção do desenvolvimento nacional sustentável, 

respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Lei nº 

12.349/2010. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

 

 

 

________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

CARIMBO E ASSINATURA 
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ANEXO XI – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N.º ____ /2019 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE O MUNICÍPIO DE 

SÃO FÉLIX DO CORIBE E A EMPRESA OU 

O(A) SR(A) .................. 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, com sede administrativa à 

Av. Luís Eduardo Magalhães, SN, Centro, São Félix do Coribe - BA, inscrito no CNPJ/MF 

sob n. 16.430.951/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jutaí 

Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas, nº 474, 

Centro, São Félix do Coribe - BA. 

 

CONTRATADA: A empresa _________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 

______________, estabelecida[inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir 

cargo], Senhor(a) ______________[inserir nome completo], portador(a) da Cédula de 

Identidade n.º __________[inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF 

(MF) n.º __________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por 

[procuração/contrato social/estatuto social]. 

 

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, 

instruído no Processo Administrativo n.º 0XXX/2019- Pregão Presencial n.º XXX/2019, 

mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O presente contrato tem como objeto a AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 

E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEDES EAGYPTI, 

NESTE MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE, CONFORME CONVÉNIO FUNASA Nº 

CV 2301/2017, conforme especificações do Anexo I (Termo de Referência) do Edital do 

Pregão Presencial n.º XXX/2019. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOSE VALORES 

1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os preços especificados na proposta 

Vencedora, conforme tabela abaixo, a qual relaciona, por item, serviços e as respectivas 

unidades de medidas, quantitativos, preços unitários e totais de cada item e o valor total 

global. 
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LOTE 0xx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Item 
Descriminação dos 
Materiais/serviços 

Unidade Qtde.  Marca 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

X     R$ R$ 

X     R$ R$ 

x     R$ R$ 

Total do Lote R$ xxxxx 

Total Geral do Contrato  R$ 

 

1.1. Estima-se para o contrato o valor global total de R$ ..............(.....). 

1.2. O valor a ser pago à Contratada corresponderá ao somatório dos preços totais 

de cada item, onde o preço total de cada item deve corresponder ao preço unitário do 

respectivo item multiplicado pela quantidade que for efetivamente executada e 

devidamente confirmada pela Fiscalização da CONTRATANTE. 

2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1. As despesas orçamentárias da execução deste contrato correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

Poder: 

Órgão: 

Unidade Orçamentária: 

Unidade Executora: 

Funcional: 

Elemento de Despesa: 

Fonte de Recursos: 

CLÁUSULA QUARTA – DO INÍCIO E LOCAIS DE EXECUÇÃO 

1. A Contratada, deverá executar os fornecimentos e/ou serviços conforme Etapas 

previstas no Anexo I-A (Projeto Básico / Plano de Trabalho) em consonâncias com as 

diretrizes estabelecidas pela Administração Municipal, de forma imediata e improrrogável, 

para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das demais obrigações.  

1.1. A Contratada poderá utilizar-se das estruturas de outras empresas 

“terceirizadas” para realização dos atendimentos de serviços específicos, devendo 

informar a Contratante mediante contrato entre as partes, qual será a empresa 

responsável por esses serviços, devendo a Contratada pelo Município coordenar as 

atividades e responsabilizar-se por correções ou substituições imediatas de 

serviços/equipamentos em desacordo com os estabelecidos neste Edital. 
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1.2. Os serviços serão realizados em estruturas do Município, como pontos de 

apoios, sendo estes principalmente as escolas urbanas e rurais para os 

desenvolvimentos das atividades prevista deste projeto, bem como toda a 

infraestrutura já disposta no município. Cabe lembrar que em todas as comunidades 

que serão beneficiadas pelo projeto existem prédios de escolas municipais 

disponíveis para a realização das reuniões e também nas estruturas do município 

dispõe equipamentos corno data Show, computador, som, dentre outros necessários 

ao desenvolvimento das atividades. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  

1.  O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de ___/___/2019 e 

encerramento em ___/___/2019 ou até a conclusão das etapas, prorrogável nos termos do 

Art. 57 da Lei nº 8.666/92. 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

1.  Não será exigido. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

1. Para execução das quantidades estimados,proceder-se-á da seguinte forma, de 

acordo com as necessidades e conveniências da CONTRATANTE: 

a) As execuções deverão ser parceladas e conforme de cada etapa do projeto a 

ser executado pela Administração Municipal, o que pode ocorrer em dias 

úteis, finais de semana e feriados, a serem previamente comunicados, com 

antecedência mínima de 02 (dois) dias, tendo a Contratada o prazo de 24 

(vinte e quatro) horas a partir do recebimento da Ordem de 

Serviços/Autorização para disponibilizar os materiais de consumo para  a 

organização do evento, bem como disponibilizar, os profissionais para 

execução das etapas conforme cronograma a ser definido. 

b) Os colaboradores e participantes envolvidos nas etapas do projeto poderão 

recusar os serviços/materiais ora contratados e disponibilizados no caso de 

apresentarem fora dos padrões definidos neste Termo de Referência, erro 

quanto ao tipo, porte, não permitidos a presença de quaisquer materiais que 

coloquem em risco a integridade física dos mesmos e/ou de terceiros. 

c) Não será admitida recusa de execução de serviços em decorrência de 

sobrecarga na sua capacidade ou de assistência técnica. 

d)   Em caso falta de materiais por causa de grande fluxo e demanda, casos 

fortuitos ou de força maior, a CONTRATADA deverá providenciar alternativas 

de atendimento às demandas da Administração Municipal nas mesmas 

condições acordadas, no prazo máximo de 02 (duas) horas, após o 
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recebimento da formalização de descontinuidade das condições de execução, 

sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato ou equivalente. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 

1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, 

respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

2. A CONTRATADA, além das demais obrigações constantes no Anexo I do Pregão 

Presencial n.º 0XXX/2019, deve: 

2.1. Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, 

referentes ao Objeto contratado, para os servidores da FUNASA e dos órgãos de 

controle, na forma do art. 56, em conformidade com o art. 43, inciso XX, ambos da 

Portaria Interministerial MP/MF/CGU n2 507/2011. 

2.2. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços e/ou materiais, devendo cumprir 

fielmente as normas especificações do Projeto Básico e no Plano de Trabalho, parte 

integrante do Edital, inclusive promover readequações, sempre que detectadas 

impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratato; 

2.3. nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na 

execução do contrato; 

2.4. observar as normas a que está sujeita as atividades de cada etapa dos serviços; 

2.5. pagar às empresas porventura, subcontratadas, conforme desembolso 

realizado pelo Município, ficando estabelecido que o Município de São Félix do Coribe 

não responderá, sob qualquer hipótese, solidária ou subsidiariamente, por esse 

pagamento; 

2.6. responsabilizar pelas despesas de funcionamento de Posto de Serviço, 

inclusive de terminais telefônicos que venha a instalar, por sua iniciativa, mediante 

prévia autorização dos órgãos reguladores e concessionárias desses serviços, nos 

locais de realização das etapas do projeto; 

2.7. instalar, em cada local de execução dos serviços, previamente definidos pela 

organização do evento, posto de atendimento e informações às demandas da 

Contratante e ao público participante do evento; 

2.8. propiciar atendimento durante horário comercial, durante todos os dias da 

semana, por meio de telefone fixo e celular, central de telefonia (call center), bem 

como de outros recursos a serem disponibilizados pela CONTRATADA, os quais 

deverão permitir ao(s) usuário(s) responsável(eis) realizar agendamentos de 

serviços, alteração ou cancelamento , inclusive em dias não úteis; 

2.9. responsabilizar por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços 

do CONTRATANTE, decorrentes de ineficiência, atrasos ou irregularidades 

cometidas na execução dos serviços contratados;  

2.10. responsabilizar por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus 

profissionais causarem às dependências, móveis, utensílios ou equipamentos do 
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CONTRATANTE, ou a terceiros, ficando, desde já, autorizado o desconto do valor 

correspondente dos pagamentos devidos a CONTRATADA; 

2.11. responsabilizar por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados ou prepostos alocados à execução dos serviços 

objeto deste Contrato, no desempenho dos serviços ou em conexão com estes; 

2.12. pagar os salários devidos aos seus empregados e todos os encargos previstos 

na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e quaisquer outras despesas, 

incidentes sobre o objeto deste Contrato;  

2.13. comunicar a CONTRATANTE, por escrito, quando verificar condições 

inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam 

prejudicar a sua execução; 

2.14. comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, 

apresentando razões justificadoras que serão objeto de apreciação pela 

CONTRATANTE; 

2.15. acatar a fiscalização da CONTRATANTE, comunicando-o de quaisquer 

irregularidades detectadas durante a execução dos serviços; 

2.16. atender, por meio do preposto nomeado, qualquer solicitação por parte dos 

gestores do contrato, prestando as informações referentes à prestação dos serviços, 

bem como as correções de eventuais irregularidades na execução do objeto contrato; 

2.17. manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 

todo e qualquer assunto e documento de interesse da CONTRATANTE, ou de 

terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste 

contrato, devendo orientar seus empregados a observar rigorosamente esta 

determinação;  

2.18. não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, 

quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução 

dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento, por escrito, do 

CONTRATANTE; 

2.19. manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a contratação, devendo comunicar à CONTRATANTE a 

superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições; 

2.20. apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o 

estabelecido no contrato; 

2.21. manter atualizados seu endereço, telefones e dados bancários para a efetivação 

de pagamentos; 

2.22. responsabilizar por eventuais extravios, perdas ou desaparecimentos, nas 

dependências do CONTRATANTE, de bilhetes de passagens e quaisquer outros 

bens ou valores de sua propriedade ou de seus empregados, sob sua guarda;  

2.23. adotar os demais procedimentos necessários à boa execução do contrato. 
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3. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

3.1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 

autorização da CONTRATANTE; 

3.2. a subcontratação para a execução do objeto deste contrato; 

3.3. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da 

CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de 

ocupante de cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a 

vigência deste contrato. 

 

4. A CONTRATANTE, além das demais obrigações constantes no Anexo I do 

Pregão Presencial n.º 0XXX/2019, deve: 

4.1. expedir as Ordens de Serviços/Autorizações de forma parcelada ou encaminhar 

cronograma de execução de etapas de forma antecipada e dentro dos prazos 

estabelecidos neste Contrato; 

4.2.  Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, 

para a fiel execução do contrato; 

4.3. designar servidores da CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

4.4. notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou 

imperfeições na prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

4.5. Efetuar o pagamento devido pelos  serviços prestados, no prazo estabelecido, 

desde que cumpridas pela CONTRATADA todas as formalidades e exigências 

do contrato. 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada 

pelo Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente ou por representante da 

CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de 

terceiros.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, 

TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 

1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE a documentação a seguir relacionada: 

1.1. Conforme faturas processadas e encaminhadas a Contratante, 

acompanhando a nota fiscal/fatura referente aos fornecimentos, cópias 

simplesdos seguintes documentos: 
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a) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a contribuições 

previdenciárias e Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da CONTRATADA; e 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

1.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” do subitem anterior 

poderão ser substituídos, total ou parcialmente, por extrato válido e 

atualizado do SICAF ou do Cadastro de Fornecedores e Prestadores de 

Serviços do Município.   

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

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. 

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. 

4.  Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste 

contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada qualquer das hipóteses do 

artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

1. A CONTRATADA deverá apresentar faturas para pagamento até o 5º (quinto) dia útil 

após o fechamento do mês de fornecimentos, contendo descrição dos serviços com 

quantidade de bilhetes emitidos por roteiro, discriminando, ainda: 

2.1. número deste Contrato; 

2.2. nome da empresa transportadora; 

2.3. Relação com número dos bilhetes; 

2.4. Relação com Nomes do Passageiro; 

2.  Durante a vigência do contrato as partes poderão acordar novo formato e novos 

dados para tabulação na fatura dos serviços. 

3.  Deverá ser apresentada fatura em separado para os bilhetes emitidos para as 

Autorizações/Ordens Serviços/Fornecimentos de cada CNPJ Contratante (Prefeitura e 

Fundos Municipais). 
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4. Depois de realizada conferência e aprovação do faturamento mensal, apresentado 

pela CONTRATADA através de nota fiscal de Prestação de Serviços, que deverá ser 

entregues na Secretaria Municipal demandante, para fins de verificação e encaminhamento 

ao Setor de Contabilidade para liquidação e posterior envio a Secretaria de Finanças para 

pagamento, acompanhada das comprovações citadas na Cláusula Décima deste Contrato. 

5. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores.  

6. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias úteis, 

contados da protocolização da nota fiscal/fatura. 

7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma 

das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 

compensação financeira: 

7.1. conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de 

conformidade do fornecimento; 

7.2. comprovação de regularidade junto Justiça do Trabalho (CNDT), à Seguridade 

Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), e às 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede. 

8. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas 

saneadoras.  

8.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da 

reapresentação e protocolização junto a Secretaria de Administração do 

documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar 

qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo do 

fornecimento pela CONTRATADA. 

9. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente 

da CONTRATADA. 

10. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os bilhetes na totalidade do valor e 

das quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o 

fornecimento efetivamente prestado. 

11. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou 

filial) distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do 

estabelecimento contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, 

por ocasião dos pagamentos. 

12. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os 

valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela 

CONTRATADA, nos termos deste contrato. 

13. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa 

nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros 

simples. 
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13.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 

Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para 

o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 

0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 

contratar com oMunicípio de São Félix do Coribe - BA e será descredenciada do Cadastro 

de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de 

multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:  

1.1. Apresentar documentação falsa; 

1.2. Fraudar a execução do contrato; 

1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

1.4. Cometer fraude fiscal; ou 

1.5. Fizer declaração falsa. 

2. Para os fins do item 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 

artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no 

art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução 

do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA 

poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “4”, “6”, 

com as seguintes penalidades: 

3.1. Advertência; 

3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Município de São Félix do Coribe - BA, por prazo não superior 

a dois anos; 

3.3. 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 a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior; ou 

3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no 

Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município, ou nos 

sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 

4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

http://www.saofelixdocoribe.ba.gov.br/


 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   
RUA LOURENCIO DA SILVA PEREIRA, S/N – CENTRO – SÃO FÉLIX DO CORIBE – BAHIA – CEP: 47.665-000 

TEL.:(77) 3491-1612 - Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br 
CNPJ: 16.430.951/0001-30 

 

4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor 

total anual do contrato. 

5. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 

5.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) 

dias contados da data estipulada para início da execução contratual;  

5.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os fornecimentos definidos no contrato 

por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

5.3. No caso do cometimento das infrações elencadas nos subitens “5.1” e “5.2” 

acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada com multa de até 5% do valor 

anual do contrato. 

6. Em caso de atraso injustificado no fornecimento, limitada a incidência a 10 (dez) dias, 

será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato.  

6.1. Após o décimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença. 

7. Quando do descumprimento de obrigações específicas e gerais da CONTRATADA 

especificadas no contrato, a CONTRATADA, caso não sejam acatadas suas justificativas, 

estará sujeita à penalidade de multa de 0,3% sobre o valor do contrato, por item obrigatório 

descumprido, limitado ao percentual máximo de 2%, se descumprido mais 1 (um) item 

obrigatório concomitantemente. 

8. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA; 

8.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 

multa, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

8.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição 

em dívida ativa. 

9. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, 

poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos 

enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES 

1.  É vedado à CONTRATADA: 

1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS. 

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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, na Imprensa Oficial do Município, até o 5º. (quinto) dia útil do mês seguinte ao de 

sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro 

da Comarca de Santa Maria da Vitória - BA, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 

(três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 

assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 

testemunhas abaixo. 

São Félix do Coribe - BA, em _____de ________________ de 2019. 

 

 

Contratante 

 

 

Representantexxxxxxxx 

                           Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª - ___________________   2ª - ____________________ 

Nome:       Nome:     

CPF:       CPF:  
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