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Licitações

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2020
A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA informa que realizará a
seguinte licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2020 OBJETO: contratação de empresa para locação, montagem e
desmontagem de iluminação natalina nos logradouros e prédios púbicos do Município de Salinas da Margarida –
BA. Data: 02/12/2020 Horário: 08h30min. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência
(www.salinasdamargarida.ba.gov.br e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail
licitacoessalinasdamargarida@gmail.com ou pelo Tel. 075 3659-1061. Salinas da Margarida, 19 de novembro de
2020. Patrícia Andrade Fonseca - Pregoeira/Presidente
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2020
DADOS DO EDITAL

I. PROCESSO ADMINISTRATIVO /DATA
Processo Administrativo nº 280/2020, 19 de novembro de 2020
II. MODALIDADE/NÚMERO DA LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 006/2020
III. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço Por Lote
IV. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
Menor Preço Global Por Lote
V. ÓRGÃO SOLICITANTE/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
VI. OBJETO
Constitui objeto desta licitação a seleção de propostas visando a contratação de empresa para
locação, montagem e desmontagem de iluminação natalina nos logradouros e prédios púbicos do
Município de Salinas da Margarida – BA, de acordo com as condições e especificações
estabelecidas no Anexo I do Edital – Termo dLe Referência.
VII. FORMA DE EXECUÇÃO
PARCELADA
VIII. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À
HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA 02/12/2020
HORÁRIO: 08h30min
LOCAL: Sala do Setor de Licitações, Rua Lídio Pena, s/nº, Centro, Prédio Anexo da Prefeitura
Municipal, Salinas da Margarida, Bahia, CEP 44.450-000.
IX. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do Município de Salinas da
Margarida, consignadas nas Dotações constantes da Minuta Contratual.
X. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
06(SEIS) MESES.
XI. REGÊNCIA LEGAL
Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei
Complementar n.º 123, 14/12/2006, Decreto Municipal nº 460, de 26/12/2007 e alterações
pertinentes.
LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos do objeto desta licitação serão prestados pela Pregoeira e sua
equipe de apoio, diariamente, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no Setor de
Licitações, Rua Lídio Pena, s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal, Salinas da Margarida,
Bahia, pelo e-mail: licitacoessalinasdamargarida@gmail.com ou pelo telfax (075) 3659-1061/1062.
PREGOEIRA RESPONSÁVEL/ATO DE DESIGNAÇÃO: Patrícia Andrade Fonseca - Portaria Nº. Portaria
nº 199/2020 de 17 de agosto de 2020.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2020
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, através Portaria nº. 199, de
03 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial do Município, no dia 17/08/2020, torna
público para conhecimento dos interessados que serão recebidas as propostas de preços e
documentos de habilitação para a licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,
do tipo MENOR PREÇO, mediante o critério de julgamento e adjudicação pelo MENOR PREÇO
GLOBAL POR LOTE, objetivando a seleção de propostas visando a contratação de empresa
para locação, montagem e desmontagem de iluminação natalina nos logradouros e prédios
púbicos do Município de Salinas da Margarida – BA, na modalidade Pregão Presencial, de
acordo com as condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital – Termo dLe
Referência, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e anexos.
Os envelopes contendo a “Documentação” e “Proposta” deverão ser entregues,
impreterivelmente na Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, na Sala do Setor de
Licitações, Rua Lídio Pena, s/nº, Centro, Prédio Anexo da Prefeitura Municipal, Salinas da
Margarida, Bahia, CEP 44.450-000, até às 08h30min do dia 02/12/2020 e serão abertos no mesmo
local, dia e horário.
I. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a esta Licitação realizar-se-ão no primeiro dia útil de funcionamento da
Prefeitura Municipal que se seguir.
1.2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação, com
respeito a:

a) recebimento dos envelopes “Proposta” e “Documentação”;
b) abertura dos envelopes “Proposta” dos licitantes habilitados.
c) devolução dos envelopes “Proposta” aos licitantes desclassificados;
d) abertura dos envelopes “Documentação” e verificação das condições de habilitação.
1.3. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação
no
Diário
Oficial
do
Município,
disponível
no
endereço
eletrônico
www.salinasdamargarida.ba.gov.br, pelo menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas
que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das
licitantes, principalmente quanto a:
a) julgamento das propostas;
b) resultado de recurso porventura interposto;
c) habilitação ou inabilitação da licitante;
d) resultado de julgamento desta licitação.
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1.4. A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste edital e de outros assuntos
relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar
do certame até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste
instrumento convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes “Proposta” e
“Documentação”.
1.5. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitação serão divulgados mediante publicação na web, no endereço
www.salinasdamargarida.ba.gov.br, cabendo as licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção
das informações prestadas pela Equipe Técnica do Pregão.
II. DO OBJETO
2.1. Contratação de empresa para locação, montagem e desmontagem de iluminação natalina
nos logradouros e prédios púbicos do Município de Salinas da Margarida – BA, na
modalidade Pregão presencial de acordo com as condições e especificações estabelecidas no
Anexo I do Edital – Termo dLe Referência.
2.2. Os quantitativos previstos no Anexo I constituem uma estimativa elaborada pela Secretaria
Municipal de Administração e Planejamento, podendo haver acréscimo ou diminuição nos
limites previstos em Lei, considerando a disponibilidade orçamentária e de recursos.
III. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar da presente licitação empresas localizadas em qualquer Unidade da
Federação, cadastrada ou não na Prefeitura Municipal que detenham atividade pertinente e
compatível com o objeto deste Pregão e que atendam todas as condições exigidas neste Edital,
observados os necessários requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação
técnica.
3.1.1. A compatibilidade da atividade econômica do interessado em participar desta Licitação
será aferida através do objeto constante do ato constitutivo da empresa participante.
3.2. Não poderão concorrer neste pregão:

a) pessoas físicas;
b) pessoas inseridas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº. 8.666/93;
c) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de
Salinas da Margarida, durante o prazo da sanção aplicada;

d) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;

3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AP6OIUCSHNVCKFZS29SG3W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
19 de Novembro de 2020
6 - Ano - Nº 5234

Salinas da Margarida

e) empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estado da Bahia e/ou com o
Município de Salinas da Margarida, durante o prazo da sanção aplicada;
f) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
g) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
h) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação.
i) Não poderá participar da licitação a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com
servidor ou com agente político da Administração Pública Municipal (TCU - Acórdão 1019/2013Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013).
3.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e
penalidades legais aplicáveis.
3.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
3.5. Em razão do risco de contágio das pessoas com o vírus do COVID-19, deverão todos os
representantes dos licitantes, interessados em participarem da Sessão Pública ou Visitas,
comparecer ao local indicado no Edital utilizando, OBRIGATORIAMENTE, máscara e
demais equipamentos de proteção individual e higiene em quantidade adequada.
3.5.1. O licitante que comparecer à sessão sem os equipamentos de proteção citados neste
artigo não poderão participar da sessão, sendo os envelopes recepcionados em protocolo,
higienizados e passados à CPL.
3.5.2. Nas Sessões e Visitas os licitantes deverão respeitar o distanciamento entre os
participantes e a CPL como tem recomendado os órgãos de saúde, sob pena de ser excluído
do certame, visando preservar a saúde e a vida dos presentes na sessão.
IV. DO CREDENCIAMENTO
4.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no campo VIII dos
Dados do Edital, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento,
comprovando que possui os necessários poderes para formulação de propostas, lances,
negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.
4.1.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório.
4.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de representante legal, deverá apresentar no credenciamento o estatuto ou
contrato social, ou outro instrumento de assentamento comercial da empresa, registrado na
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Junta Comercial, e suas alterações, se houver (original, copia simples acompanhada da original
ou cópia autenticada em cartório). Fica dispensada a apresentação de todas as alterações
contratuais ou estatutárias da empresa, apenas no caso da última alteração se tratar de
consolidação dos instrumentos em vigor.
b) Tratando-se de procurador, além dos documentos da empresa constantes da alínea anterior,
o instrumento de procuração pública ou particular, do qual constem poderes específicos para
formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar
todos os demais atos pertinentes ao presente certame, podendo ser utilizado a Credencial
conforme modelo sugerido pelo Anexo IV do Edital.
4.3. A licitante que não apresentar o Documento de Credenciamento ficará impedida de
apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão e ficará impossibilitada de
responder pela empresa, e interpor recurso em qualquer fase. Somente será aproveitada a
proposta escrita.
4.4. O Documento de Credenciamento deverá ser apresentado fora dos envelopes A (Proposta)
e B (Documentação).
4.5. O representante legal que assinar quaisquer documentos a serem apresentados nesta
licitação, deverá comprovar através do contrato social ter poderes para representar a empresa,
ou ter havido delegação do representante legal.
4.6. O representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
4.7. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado.
4.8. Para assegurar o direito previsto nos artigos 42 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, as
microempresas e as empresas de pequeno porte deverão comprovar o seu enquadramento
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de Declaração de
Enquadramento devidamente registrada na Junta Comercial do Estado em que se encontrar
situada a pessoa jurídica participante ou de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos
da Instrução Normativa nº 103/2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de
Comércio – DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha
intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar
do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
4.9. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o
não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, não inviabilizará a
participação do(s) licitante(s) no certame. Caso não tenha interesse em participar da fase de
lances, o proponente pode remeter os envelopes ao órgão ou entidade que promove a licitação
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pela melhor forma que encontrar, inclusive por via postal ou outro meio eficaz de protocolo.
4.10. No caso de incorreção de documento de Credenciamento, o(s) portador (es) dos envelopes
não poderão rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se
manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, salvo para apontamento sobre
nulidade procedimental, que será devidamente aferida pela Pregoeira. Visando ampliar as
disputas na fase de lances, no caso da documentação de credenciamento estiver, por lapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (A ou B), o respectivo envelope será entregue ao
representante da licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida,
uma vez que citado documento se encontra no recinto.
V. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
5.1. O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação,
podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo V deste Edital (Declaração de
Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação).
A referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e
Documentos de Habilitação.
5.2. As empresas beneficiadas pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, que porventura
tiverem alguma restrição na regularidade fiscal, deverão registrar esta situação no campo
próprio da Declaração.
VI. DOS ENVELOPES
6.1. Os envelopes A e B contendo, respectivamente, a PROPOSTA DE PREÇOS e os
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão recebidos no endereço mencionado no preâmbulo
deste Edital em sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos
interessados que se apresentarem para participar do certame.
6.2. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser entregue em envelope
preferencialmente opaco, lacrado, indevassável e rubricado pelo representante legal da empresa
ou por seu mandatário identificado, endereçado a Pregoeira, com indicação dos elementos a
seguir:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
ENVELOPE “A”- PROPOSTA DE PREÇOS
E
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
ENVELOPE “B”- DOCUMENTAÇÃO
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VII. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE A
7.1. Deve a proposta, preferencialmente, estar impressa por processo eletrônico em 01 (uma)
via, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada na última folha e preferencialmente rubricada nas demais.
7.1.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço e CNPJ;
b) número do Pregão;
c) preço unitário e total, por Item, em moeda corrente nacional, em algarismo e/ou por extenso,
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas,
diretas ou indiretas, relacionadas com o serviço do objeto da presente licitação.
7.1.2. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, de acordo com as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos, contendo a indicação da marca (caso exista), o
modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos equipamentos
e materiais ofertados.
7.1.2.2. A Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e
dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na ata
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
7.2. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda às especificações fixadas no Edital e Anexos;
b) apresentarem propostas alternativas;
c) apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove
que os custos dos insumos são coerentes com o mercado.
7.3. A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
7.3.1. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores apresentados.
7.4. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e, de
preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência,
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desprezando-se qualquer valor além dos centavos.
7.5. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à
totalidade da remuneração.
7.6. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas.
7.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade das
propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos
assumidos.
7.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais licitantes.
7.9. A responsabilidade quanto aos produtos ofertados é exclusivamente do licitante, que
deverá certificar-se se o mesmo atende as exigências do instrumento convocatório sob pena de,
em caso negativo, sofrer as sanções previstas na Lei Geral de Licitações e Contratos.
VIII. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS E DA FASE DE LANCES
8.1. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS
8.1.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no item IX do Edital,
devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os
necessários poderes para formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos
demais atos inerentes ao certame.
8.1.2. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a
Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação previstas neste edital, Anexo V, e os envelopes da proposta de preços e dos
documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
8.1.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a
respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.
8.1.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será
realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes
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e pelo pregoeiro.
8.1.5. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
8.1.6. A Pregoeira selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores
sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na
impossibilidade de obter pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as
melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos,
para participarem da sessão pública de lances verbais.
8.1.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Pregoeira selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
8.1.8. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo
a Pregoeira negociar, visando obter preço melhor.
8.1.9. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, a Pregoeira poderá suspender
a sessão do pregão e estabelecer uma ‘nova data’, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis,
para o recebimento de novas propostas.
8.1.10. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
8.1.11. O critério de julgamento será o de menor preço global por lote.

8.2. DA ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
8.2.1. Após a classificação das propostas escritas, a Pregoeira fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de
maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
8.2.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
anteriormente registrado. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.2.3. A Pregoeira poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado
pelos licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a
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manutenção das disputas e obtenção da proposta mais vantajosa.
8.2.4. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, a Pregoeira
poderá fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a
ser admitido como variação entre um lance e outro.
8.2.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.2.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.2.7. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de
Contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime
diferenciado e favorecido que comprovem sua condição na forma deste Edital.
8.2.8. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa e houver proposta apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa igual ou até 5% (cinco por cento)
superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada
poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena
de preclusão, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em
seu favor o objeto deste Pregão;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais
bem classificada, na forma do subitem anterior, a Pregoeira, convocará as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta Condição, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condição,
a Pregoeira procederá ao sorteio, definindo e convocando a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.
8.2.9. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, a
Pregoeira poderá formular contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o
valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas
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neste Edital.
8.2.10. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a Pregoeira
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e o valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.2.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulada, para confirmação das suas
condições habilitórias, assegurado ao já cadastrado junto à Administração o direito de
apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão.
8.2.12. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitórias, a
Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
8.2.13. A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
8.2.14. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), contendo as especificações detalhadas do (s)
objeto(s) ofertado(s) e ilustrados por demonstrativos apresentados na forma do item 7.1.2. e
subitens deste Edital, deverá(ão) ser formulada(s) e apresentada(s) na proposta comercial, com
preços atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados e/ou negociação
direta realizada, no prazo de 01 (um) dia útil, após encerramento da sessão.
IX. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
9.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B a seguinte documentação adiante especificada,
que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do
original para ser autenticada pela Pregoeira e/ou sua equipe de apoio. Será exigido da licitante
melhor classificada, os seguintes documentos de habilitação:
9.1.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais
alterações, ou se for o caso a alteração social consolidada devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado das alterações, se
houver, devidamente registrados ou a consolidação respectiva e de prova de diretoria em
exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro;
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e) autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.
OBSERVAÇÕES:
x Em caso de alteração parcial dos documentos acima identificados, esta deverá ser
apresentada juntamente com o ato constitutivo, estatuto ou contrato social;
x Em caso de alteração consolidada será suficiente sua apresentação, desde que registrada
e contendo todas as cláusulas legalmente exigidas;
x Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão ser
apresentadas pelo licitante.
x Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.1.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes Documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do licitante;
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive relativa às Contribuições
Previdenciárias (CND);
e) Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF.
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).
9.1.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo
ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data de
expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação,
caso o documento não consigne prazo de validade.
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9.1.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.
9.1.3.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital,
para satisfação da exigência do item 7.2.4. do Edital do Pregão presencial em epígrafe, deverão
juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração
Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a
Junta Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo
(balanço e demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser confirmado no
site da Receita Federal sobre o número de autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial; e
d) Requerimento de Autenticação de Livro Digital (documento que confirma a solicitação da
empresa junto a Junta Comercial do Estado que o mesmo seja autenticado).
9.1.3.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.
9.1.3.4. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação
das seguintes fórmulas:
SG = _________________ATIVO TOTAL __________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
9.1.3.5. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao
balanço.
9.1.3.6. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os
cálculos.
9.1.3.7. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
9.1.3.8. Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente
desobrigadas da apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse
sentido e apresentar a documentação contábil que lhe for pertinente na forma da lei,
devidamente assinada por contador responsável.
9.1.3.9. A Microempresa deverá apresentar obrigatoriamente Balanço Patrimonial solicitado na
forma prevista neste Edital, não se aceitando declarações emitidas por Contadores em
substituição.
9.1.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova de inscrição ou registro da licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia - CREA, competente da região a que estiver, vinculada a sede ou
domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada dom o objeto, dentro do prazo de
validade;
b) Prova de que a empresa licitante ou a empresa que instalará os equipamentos possui em seu
corpo técnico profissional(is) de nível superior Engenheiro Elétrico, reconhecido(s) pelo CREA
ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no
CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter
o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada
(que não seja a própria licitante – CNPJ diferente), serviços com características técnicas similares
(ou de complexidade superior) às do objeto da presente licitação;
OBS: Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante, devese admitir a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), contrato social do licitante,
contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste. Acórdão
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1447/2015-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN.
c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta
licitação;
c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade
técnica apresentados para qualificação técnica da licitante;
d) Declaração de existência e disponibilidade dos equipamentos e pessoal técnico qualificado,
considerados essenciais para o cumprimento da execução integral do serviço;
9.1.4.1 Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, e ao inciso XVIII do art.78 da Lei nº. 8.666/93, através da apresentação de declaração
que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa conforme Modelo do Anexo VI;
9.1.5. DA VISTORIA
9.1.5.1 O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços de montagens do
objeto da licitação, em companhia de servidor(a) da Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, conforme designação da autoridade competente, até o último dia útil anterior à
data fixada para a abertura da sessão, com o objetivo de se inteirar das condições e do grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário, exclusivamente, pelo correio
eletrônico licitacoessalinasdamargarida@gmail.com.
9.1.5.2. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar o Termo de Referência e
todos os documentos do Edital, sendo facultado a vistoria dos locais dos serviços, executando
todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não
incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de
acréscimo de preços. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local onde os
serviços serão executados, deverá apresentar declaração de que conhece as condições locais
para a execução do objeto, bem como das implicações técnicas e financeiras para execução dos
serviços, conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo
sentido.
9.1.5.2. A visita ao local de execução dos serviços é compreendida como um direito subjetivo da
empresa licitante, e não uma obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem
ser uma faculdade dada pela Administração aos participantes do certame. [Acórdão TCU AC0234-05/15-Plenário].
9.1.5.3. O Atestado de Vistoria deverá ser assinado por representante da Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento ou outro servidor designado e pelo responsável técnico ou
representante da licitante.
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9.1.5.4. Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope B, deverão, de
preferência, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim
de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes.
9.1.5.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar em nome do licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo.
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, mantendo esta a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.
9.1.5.6. No caso de participação de empresa estrangeira, todos os documentos de habilitação
emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua
portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou
registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas
emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados
ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
9.1.5.7. Neste caso, o licitante deverá fazer prova de ter procurador residente e domiciliado no
País, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente
por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com os documentos de habilitação.
9.1.5.8. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar datados dos últimos
180 (cento e oitenta) dias da data de abertura do Envelope B, quando não tiver prazo
estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a).
9.1.5.9. Não se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que, pela própria
natureza, não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade/
responsabilidade técnica.
9.1.5.10. Os documentos exigidos nesta licitação poderão ser apresentados no original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Pregoeira,
ou publicação em órgão da imprensa oficial.
9.1.5.11. Serão aceitas somente cópias legíveis.
9.1.5.12. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
9.1.5.13. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre
que julgar necessário.
9.1.5.14. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, havendo
alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
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certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.1.5.16. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à adjudicação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo facultado à
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
X. DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor, em sessão pública, qualquer licitante poderá manifestar,
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão da Pregoeira, através do registro da síntese
das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará a
decadência do direito de recurso e, consequentemente, será realizada a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor pela Pregoeira.
10.2. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a
ou, motivadamente, rejeitando-a.
10.3. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá encaminhar as razões do
recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para
apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início do término
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses.
10.4. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis
para decidir o recurso.
10.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento
da Sessão Pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
10.5. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo.
10.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.7. Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.
XI. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

17

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AP6OIUCSHNVCKFZS29SG3W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
19 de Novembro de 2020
20 - Ano - Nº 5234

Salinas da Margarida

11.1. Não havendo a manifestação de recurso, constando o atendimento das exigências fixadas
no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
11.1.1. Após a adjudicação do objeto da licitação à proponente vencedora, o Processo será
encaminhado pela Pregoeira para posterior homologação do resultado pela autoridade
superior.
11.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade
superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o
procedimento licitatório.
11.3. O objeto deste Pregão será adjudicado, por lote, à licitante vencedora, depois de decididos
os recursos, quando houver, sujeito o certame à homologação da autoridade competente.
11.4. A adjudicação do objeto e a homologação do resultado desta licitação não implicarão
direito à contratação.
XII. DA CONTRATAÇÃO
12.1. O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente,
se for o caso, no prazo de até 03 (três) dias corridos contados da convocação, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei federal nº
8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação uma vez durante o seu transcurso, por igual
período, por motivo justo e aceito pela Administração.
12.1.1. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do
contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação para a celebração
do contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado
o disposto nos incisos XV e XVI do art. 11 do Decreto Municipal nº 460/07.
12.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação
prevista no art. 81 Lei federal nº 8.666/93. (art. 64, § 2º da Lei federal nº 8.666/93).
12.3. Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido da Lei Complementar nº 123/06, que se sagrem vencedoras do certame e que contem
com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
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emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.3.1. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei federal nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei
federal nº 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em
situação de empate o exercício do direito de preferência.
12.3.2. Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
12.4. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários
para pagamento dos encargos, dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.
12.4.1. Caso o licitante sagre-se vencedor de mais de um item, poderá ser formalizado mais de
um instrumento, conforme disponibilidade orçamentária ou cronograma de cumprimento do
objeto do Município de Salinas da Margarida.
12.5. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
12.6. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
12.7. O contrato a ser firmado obedecerá à Minuta constante no Anexo III deste Edital.
12.8. O Município publicará no seu Diário Oficial, o extrato dos contratos celebrados, no prazo
de até vinte dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação de seu
número de referência.
XIII. DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
13.2. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.
13.3. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob
pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.
13.4. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação de
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cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
13.5. Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
13.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
13.7. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o
PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº
1.234/12.
13.8.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.
13.9. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas
e/ou indenizações devidas pelo contratado.
13.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de
processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com
os recursos e meios que lhes são inerentes.
13.11. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.
13.12. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao
ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso
13.13. A estimativa das quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e participantes
será de no mínimo 50%(cinquenta por cento) das quantidades estimadas neste Termo de
Referência. O Consumo Mensal será informado em Cronogramas de Fornecimentos
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encaminhados pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
13.14.. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100%(cem por cento) das
quantidades estimadas neste Termo de Referência.
13.15. - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente na Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida em favor da Contratada. Caso a
mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário.
13.16. As despesas para o pagamento do Contrato decorrente desta licitação correrão por conta
dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:
Unidade: 03.01.00
Atividade(s): 2.004
Elemento de Despesa(s): 33.90.39 – Outros Serv. De Terceiros – P.Jurídica
Fonte(s): 00
XIV. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
14.1. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei federal nº 8.666/93.
14.2. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
14.3. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento será feita mediante a
aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A)/IBGE, em atendimento as
determinações da Lei 9.069 de 29/06/95 e Lei 10.192 de 14/02/01.
14.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o
preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando
colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
14.5. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os
preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como
limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
14.6. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá
apresentar sua solicitação por escrito, na Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a
Prefeitura Municipal.
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14.7. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
14.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração
do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.
14.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios
devidos pelo Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento
da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são
calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

i
365

I = 6/100

365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
XV. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
15.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei federal nº 8.666/93,
sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer
manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela
Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita
fundamentada.
15.3. O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior
ao limite estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no
mínimo, 03 (três) membros.
15.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
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execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.
15.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.
XVI. DAS SANÇÕES
16.1. A empresa vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e
eficiência da execução integral do contrato.
16.2. A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em
prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.
16.3. Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do
contrato que vierem a acarretar prejuízos ao Município, sem exclusão da responsabilidade
criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.
16.4. Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório;
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - 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
licitante ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no subitem anterior.
16.5. As sanções de multa podem ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência,
suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento
de licitar e contratar com a Administração e poderão ser descontadas do pagamento a ser
efetuado.
16.6. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da
Contratada, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar
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com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente
de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
16.7. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
16.8. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sanções previstas na lei.
16.9. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando
exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta.
16.10. A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
16.11. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até cinco anos, ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
XVII. DA RESCISÃO
17.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
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contratuais e as previstas na Lei federal nº 8.666/93.
17.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93.
17.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei federal nº
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serão esta ressarcido dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 78 do mesmo diploma.
XVIII. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
18.1. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face
de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e sufi ciente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, nos termos do art. 49
da Lei federal nº 8.666/93.
18.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.
18.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
XIX. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
do Pregão, o que não poderá ser feito através de fax ou e-mail.
19.2. As impugnações ao Edital deverão ser protocoladas no Sala do Setor de Licitações, Rua
Lídio Pena, s/nº, Centro, Prédio Anexo da Prefeitura Municipal, Salinas da Margarida, Bahia,
CEP 44.450-000. É admitida a Impugnação, por meio eletrônico, dede que encaminhada,
exclusivamente, para o endereço eletrônico licitacoessalinasdamargarida@gmail.com
19.2. A Pregoeira, se for o caso, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do Termo de
Referência, decidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis.
19.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, a alteração não afetar a formulação das propostas.
19.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser
enviados
a
Pregoeira,
exclusivamente
para
o
endereço
eletrônico
licitacoessalinasdamargarida@gmail.com
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19.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico www.salinasdamargarida.ba.gov.br, para
conhecimento das licitantes interessadas e da sociedade em geral, cabendo aos interessados em
participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
XX. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
20.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei nº. 10.520/02;
Lei nº 8.666/93; Lei Federal nº 9.503/97; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº
7.507/2011, Decreto Municipal nº 460, de 26/12/2007 e demais legislações regentes da matéria.
20.2. Este certame será dirigido pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio, acompanhado pela
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e demais agentes da Administração
Pública que se fizerem presentes.
20.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior
compreendendo: greves, perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes que fujam ao controle de qualquer das partes
interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. O motivo de força maior pode
ainda ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.
20.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta,
estes serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
20.5. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência
exclusiva da Administração.
20.6. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a
Pregoeira, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
20.7. É facultada a pregoeira ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório,
inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cujo
conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta,
sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado
do Pregoeira.
20.8. A Pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
20.9. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
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constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do
procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
20.10. Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre de greve,
se a licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, e comprovar que a
vigência expirou-se após deflagrada a greve, deverá apresentar o documento vencido,
juntamente com a comprovação de que órgão expedidor encontra-se em paralisação através de
matéria e/ou reportagem ou revistas e/ou declaração do próprio órgão expedidor.
20.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
requeridos neste Edital e seus anexos.
20.12. Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da
sessão, podendo a autoridade competente determinar a sua retirada do recinto, caso persista na
conduta faltosa.
XXI. DOS ANEXOS
21.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços
Anexo III - Minuta de Contrato
Anexo IV - Modelo de Credencial
Anexo V - Modelo de Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e
Atendimento às Exigências de Habilitação
Anexo VI – Declaração de Inexistência de Menor no Quadro da Empresa
Anexo VII – Declaração do Licitante de que Tomou Conhecimento de todas as Informações e
das Condições para o cumprimento das Obrigações Objeto da Licitação
Anexo VIII – Declaração de vistoria
XXIII. DO FORO
23.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Cidade
de Nazaré, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
23.2. Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da legislação em vigor,
em especial as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002.
Salinas da Margarida - BA, 17 de novembro de 2020.

Patrícia Andrade Fonseca
Portaria nº 199/2020 de 17 de agosto de 2020
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2020
1. OBJETO/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Constitui objeto deste Termo de Referência o estabelecimento das especificações visando a
seleção de proposta para a contratação de empresa para locação, montagem e desmontagem
de iluminação natalina nos logradouros e prédios púbicos do Município de Salinas da
Margarida – BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento.
1.1.

O procedimento licitatório observará as disposições da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e,

subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006.
1.1.2. O Serviço será prestado, conforme condições previstas neste Termo de Referência.
1.1.3. A estimativa de utilização dos serviços pela Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida
é a seguinte:

LOTE

DESCRIÇAO

QUANTIDADE
DE DIÁRIAS

VALOR
UNITÁRIO
DA DIÁRIA

VALOR
GLOBAL DO
LOTE

33 DIARIAS

R$ 4.583,16

R$ 151.244,28

ILUMINAÇÃO
NATALINA
COM
MONTAGEM E DESMONTAGEM:
01
(UM)
PAINEL
HORIZONTAL
ARRAMADO “BOAS FESTAS” (ALT 0,80
X LARG 9.00), PRODUZIDO EM
ESTRUTURA
METÁLICA
GALVANIZADA DE TUBOS METALON,
NA ENTRADA DA CIDADE.

01

80 (OITENTA) FIGURA VERTICAL
ARAMADA - LUMINOSO EM FORMA
DE UMA
ESTRELA E RABO DE
COMETA (ALT 1.30 X LARG 0.75M)
PRODUZIDO
EM
ESTRUTURA
METÁLICA
GALVANIZADA
DE
FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS
3/8
E
CANTONEIRAS
PARA
ADAPTAÇÃO
AO
POSTE,
CONTORNADO COM MANGUEIRA
LUMINOSA
LED
13MM
E
36
LÂMPADAS POR METRO EM 80
(OITENTA) POSTES DA CIDADE.
01 (UMA) ÁRVORE DE NATAL EM
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ESTRUTURA METÁLICA - CONJUNTO
DE LUMINOSOS COMPOSTO POR 01
(UM) TRIÂNGULO (ALT 7,00 X LARG
3.60), PRODUZIDO EM ESTRUTURA
METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS
METALON 20X20 PAR 38,
FERROS
CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8,
CONTORNADO COM MANGUEIRA
LUMINOSA
LED
13MM
E
36
LÂMPADAS POR METRO, EM FORMA
DE ESTRELAS.
INSTALAÇÃO
E
RETIRADA
DE
ILUMINAÇÃO COM 5.000 CINCO MIL
LÂMPADAS DE LED BRILHANTES
BRANCA TRANSPARENTE FIXA COM
TOMADA MACHO E FÊMEA COM
CORDÃO DE 2,70 METROS E QUEDA
DE ATÉ 0,56 METROS, COM CONSUMO
MÁXIMO DE 15W CORDÃO COM
FATOR LUMINOSIDADE TOTAL 800
LUMENS. LOCAL: TODA EM FACHADA
DA PREFEITURA MUNICIPAL.
INSTALAÇÃO E RETIRADA DE 20
(VINTE)
FIGURAS
VERTICAIS
ARAMADAS - LUMINOSO EM FORMA
DE SINOS E ANJOS (ALT 2.00 X LARG
0.65M) PRODUZIDO EM ESTRUTURA
METÁLICA
GALVANIZADA
DE
FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS
3/8
E
CANTONEIRAS
PARA
ADAPTAÇÃO
AO
POSTE,
CONTORNADO COM MANGUEIRA
LUMINOSA
LED
13MM
E
36
LÂMPADAS POR METRO.
30 (TRINTA) ARRANJOS DIVERSOS
TIPOS, (SINOS, BOLAS BRILHANTES,
LAÇOS DE FITAS, PAPAI NOEL, BOTAS,
BONECOS
DE
NEVE,
RENAS),
MONTADAS EM TODAS AS PORTAS
DAS SECRETARIAS E PREFEITURA
MUNICIPAL.
500 (QUINHENTOS) CORDÕES DE
LÂMPADA
TIPO
LED
PARA
DECORAÇÃO DE ÁRVORES, DEVENDO
SEREM ENROLADOS NO TRONCO E
GALHOS. TODOS OS RAMAIS DE
LIGAÇÃO DA AÉREA DEVERÃO SER
EXECUTADOS
POR
CABOS
PARALELOS 1,5, 2,5, 4,0 E 6,0 MM2 DE
ACORDO
COM
A
POTÊNCIA
INSTALADA EM CADA ÁRVORE OU
CONJUNTO DE ÁRVORES. ESTES
CABOS
DEVERÃO
SER
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ENCAMINHADOS ATÉ UM QUADRO
DE PROTEÇÃO POR DISJUNTORES A
SER INSTALADO EM LOCAL A SER
DEFINIDO. COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM.
30 (TRINTA) FIGURAS TIPO ANJO,
PAPAI NOEL E RENAS, MONTADAS EM
ESTRUTURA
METÁLICA
CONTORNADA EM MANGUEIRAS DE
LED COM CORES VARIADAS.
5.000 M (CINCO MIL METROS) DE
MANGUEIRA DE 13 MM DE LED COR
BRANCA
PARA
ARVORES
E
COQUEIROS DA CIDADE.
01 (UM) PRESÉPIO COMPLETO COM
TODAS AS FIGURAS INTEGRANTES.
01 (UM) TRENÓ DE CHÃO ILUMINADO
COM TENDA.
OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E
MONTAGEM
DEVERÃO
ESTÁ
FINALIZADOS NO DIA 04/12/2020 E OS
SERVIÇOS DE RETIRADA DEVERÃO
INICIAR NO DIA 06/01/2021.
MONTAGEM,
DESMONTAGEM
E
MANUTENÇÃO DURANTE TODO O
PERÍODO DA ORNAMENTAÇÃO POR
CONTA DA CONTRATADA.
PARA OS FINS DESTE TERMO DE
REFERÊNCIA,
A
DIÁRIA
CORRESPONDE AO PERÍODO DE 24
(VINTE E QUATRO) HORAS.
VALOR ESTIMADO TOTAL

1.2. Local

da

Execução:

Os

Serviços

desta

licitação

R$ 151.244,28

elencados

no

item

1.

“Do

Objeto/Especificações Técnicas”, Serão executados nos logradouros e prédios púbicos do
Município de Salinas da Margarida, conforme indicado na Ordem de Serviço.
1.3. Prazo de vigência do contrato: O prazo de vigência do contrato será de 6(seis) meses.
1.4. A execução dos serviços deverá obedecer às solicitações e cronograma da Unidade
Solicitante.

1.5. Os quantitativos previstos no Anexo I constituem uma estimativa elaborada pela Secretaria
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Municipal de Administração e Planejamento, podendo haver acréscimo ou diminuição nos
limites previstos em Lei, considerando a disponibilidade orçamentária e de recursos.

1.6. O valor estimado do serviço consta da Planilha Orçamentária acima.

1.7. A empresa deverá arcar com todas as despesas com encargos trabalhistas, sociais e
previdenciários de sua equipe, bem como os demais custos com a prestação dos serviços e
disponibilidade dos materiais.
2. INFORMAÇÕES GERAIS
O serviço de iluminação realizar-se-á a sua instalação no dia 04/12/2020 à 05/01/2021. Os
locais destinados para realização do serviço, será conforme constante na ordem de serviço.
A empresa vencedora deverá arcar com todas as despesas, tais como: de transporte dos
equipamentos e de pessoal para a instalação e manutenção, sem ônus para a administração
municipal.
2.1.

QUANTO A ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO

a) Instalar sistema de iluminação natalina compatível, nas especificações constantes neste
Termo de Referência;
2.2.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL:

a) Responder civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente,
provocar ou causar em decorrência da execução dos serviços, considerando que toda a
estrutura, inclusive de segurança, será às expensas da empresa contratada.
b) Assumir toda a responsabilidade por dano causado, de natureza civil, comercial, trabalhista,
previdenciária, indenizatória ou de ressarcimento, eventualmente imposto judicialmente à
Prefeitura Municipal por pratica relacionada com a execução do evento, reconhecendo ser a
única responsável e admitindo contra si a competente ação regressiva.

2.3.

DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

a) Assumir todos os custos diretos e indiretos relativos à prestação do serviço, inclusive
despesas com materiais, transportes, fretes, mão-de-obra, remunerações, bem como todos os
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encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros
custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em decorrência dos serviços.
b) Arcar com as despesas de transporte, alimentação, alojamento dos profissionais envolvidos
na prestação dos serviços;
c) Arcar com tributos e encargos sociais que recaiam sobre as prestações dos serviços;
3. JUSTIFICATIVAS
3.1. Da Necessidade da Contratação
O serviço de iluminação natalina proposto busca valorizar o espírito natalino em harmonia com
a tradição histórica e cultural da cidade potencializando o destino turístico para a mesma.
No mês de dezembro comemoramos o Natal e precisamos de uma decoração especial para a
cidade. A decoração não tem apenas o caráter de embelezar a cidade, mas também tornar o mês
de festividades do Natal mais especial.
Na intenção de promover um aspecto de beleza e harmonia, há muitos anos realiza a decoração
da cidade alusiva ao mês que comemoramos o Natal, valorizando o espírito natalino do nosso
município, iluminando e decorando ruas, avenidas, praças e prédios públicos, ambientando o
espaço urbano para que as famílias possam contemplar a tradicional decoração e iluminação
natalina. Dentro deste anseio, buscamos como princípio integração da população em torno do
brilho das luzes e do clima de união e solidariedade que o momento sugere.
Com isso resgatamos o verdadeiro espirito natalino, as pessoas vivenciam situações e refletem
sobre os sentimentos de solidariedade e a cooperatividade que são identificados através dos
símbolos do Natal, fortalecendo os vínculos afetivos e de autoestima, tendo como princípio a
integração da população em torno do brilho das luzes e do clima de união e solidariedade que o
momento sugere.
A referida contratação não trará quaisquer transtornos à administração do Município, muito
pelo contrário, as contas públicas municipais estão todas em dia e a comunidade, por sua vez
merece comemorar os festejos de natalinos.
3.2. Justificativa de que o objeto da contratação se enquadra como serviço comuns
O objeto licitado é um serviço comum.
O entendimento acerca da possibilidade de utilização do pregão para contratação de serviços de
engenharia já foi, inclusive, proferido pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 817/2005-
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Primeira Câmara, conforme se depreende de trecho do voto do Ministro Relator:
“(...) a Lei n. 10.520, de 2002, não exclui previamente a utilização do pregão para a
contratação de obra e serviço de engenharia. O que exclui essas contratações é o art. 5o do
Decreto 3.555, de 2000. Todavia, o item 20 do Anexo II desse mesmo Decreto autoriza a
utilização do Pregão para a contratação de serviços de manutenção de imóveis, que pode ser
considerado serviço de engenharia.
(...) somente à lei compete inovar o ordenamento jurídico, criando e extinguindo direitos e
obrigações para as pessoas, como pressuposto do princípio da legalidade. Assim, o Decreto,
por si só, não reúne força para criar proibição que não esteja prevista em lei, com o
propósito de regrar-lhe a execução e a concretização.”

O Acórdão 2272/2006 – Plenário também corrobora a possibilidade de utilização de pregão
para serviços de engenharia, desde que sejam caracterizados como comuns:
“(...) as normas regulamentares que proíbem a contratação de serviços de engenharia pelo
Pregão carecem de fundamento de validade, visto que não possuem embasamento na Lei n.
10.520/2002. O único condicionamento que a Lei do Pregão estabelece é a configuração do
objeto da licitação como bem ou serviço comum.
(...) a execução de serviços de assistência técnica, operação e manutenção, em caráter
preventivo e corretivo, com fornecimento de peças, materiais e componentes, de aparelhos de
ar condicionado de janela, aparelhos tipo split system e centrais de ar condicionado tipo
self contained, pode ser considerado serviço comum, atendidos os requisitos essenciais de
padronização e disponibilidade, a qualquer tempo, em um mercado próprio.” (grifos nosso).

3.3. Justificativa da forma de adjudicação
A adjudicação global se deve ao fato de todos os serviços relacionados estarem intrinsecamente
relacionados. A execução dos serviços por mais de uma empresa acarretaria elevado custo de
administração em uma complexa rede de coordenação entre os projetos e, certamente,
comprometeria a qualidade e efetividade dos resultados para o Município.

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO registrou ainda outra decisão sobre o assunto,
destacando-se o seguinte excerto do voto do Ministro Relator MARCOS BENQUERER
COSTA:
“(...) A necessidade de adjudicação global foi bem demonstrada pela unidade técnica,
pois os diversos itens licitados estão intrinsecamente relacionados, fazendo parte do
mesmo processo produtivo. Assim, a adjudicação por itens poderia provocar que mais
de uma empresa participasse da produção o que demandaria esforços gerenciais
adicionais e dificuldades na responsabilização pelos trabalhos não executados
adequadamente. (TCU, Acórdão nº 1.039/2005)”

3.4. Justificativa para facultatividade da realização de vistoria
A visita ao local de execução do serviço é compreendida como um direito subjetivo da empresa
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licitante, e não uma obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem ser uma
faculdade dada pela Administração aos participantes do certame. [Acórdão TCU AC-023405/15-Plenário].

3.5. Justificativa da necessidade de subcontratação
Haverá a possibilidade da subcontratação parcial do objeto, mediante solicitação e aprovação
da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
A subcontratação justifica-se pela ampliação da competitividade do certame, uma vez que
pouquíssimas empresas teriam condições de realizar todo o objeto da licitação sem a
necessidade de subcontratar.

3.6. Exigência Técnica Fundamental Para Execução Dos Serviços
No presente caso, para segurança no cumprimento da parte mais relevante técnica e
financeiramente dos serviços deve a interessada deve demonstrar a sua Qualificação Técnica.

4. LOCAL E PERÍODO DE EXECUÇÃO
4.1. Os serviços serão prestados no Município de Salinas da Margarida, Estado da Bahia, nos
endereços indicado na Ordem de Serviço emitida pelas Unidades Solicitantes.

4.2. As ordens de serviço serão emitidas com antecedência mínima de 03 (três) dias.

4.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

5. PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.
5.1.1. Os pagamentos decorrentes de contratos cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 serão efetuados em até 15 (quinze) dias úteis,
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contados da apresentação da fatura.
5.2.1. Obedecido ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado e aprovado pela Prefeitura
Municipal, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE a medição dos trabalhos
executados.
5.2. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota
fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada em conta corrente.
6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Além das obrigações específicas acima relacionadas, quanto à prestação do serviço:
7. DA CONTRATADA
7.1.1. A CONTRATADA obriga-se a:
a) executar os serviços objeto deste Termo de Referência, acordo com as especificações e/ou
norma exigida, utilizando máquinas e equipamentos apropriados;
b) manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para
execução completa e eficiente dos serviços objeto deste Termo;
c) arcar com todas as despesas decorrentes da alimentação, assistência médica e de pronto
socorro de seus empregados;
d) promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos
equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços;
e) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho,
identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes na Contratante, bem como atentar para
as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços;
f) garantir que a execução dos serviços se dê sob responsabilidade de um engenheiro e um
técnico de segurança do trabalho, de modo a garantir a atenção e cumprimento das Normas
Regulamentadoras nº 09, 18 e 35, sem prejuízo de outras determinadas pelos órgãos de
fiscalização.
g) zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os meios ao seu alcance,
a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pela Contratante, atendendo prontamente
as observações e exigências que lhe forem solicitadas;
h) comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos
serviços, provocada por empregados da Contratada;
i) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições
competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando
pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre
as suas atividades;
j) providenciar a anotação de responsabilidade técnica pelos serviços, junto ao CAU ou CREA;
k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante
e/ou a terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares
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que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados;
l) observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos
seus serviços.
8. DA CONTRATANTE
8.1. O Contratante obriga-se a:
a) designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
b) efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
c) eliminar fatores restritivos a flexibilidade da ação administrativa e gerencial da contratada
com vistas a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária
autonomia administrativa;
d) prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação
dos serviços.

9.
9.1.

DA VISTORIA
Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar

vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 13 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente na forma prevista em Edital.
9.2.

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
9.3.

Para a vistoria, o licitante, através do seu responsável técnico ou o seu representante,

deverá estar devidamente identificado.
10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
10.1. A execução do serviço a ser contratado deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Gestor
de Contratos a ser indicado pelo Contratante.
10.2. A fiscalização deverá ser efetuada através de vistorias que ocorrerão, durante a execução
dos serviços.
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
11.1. A instalação, manutenção, desmontagem e a execução de todos os itens constantes da
Planilha anexa a este Temo de Referência é de inteira responsabilidade da Contratada, não
podendo esta exigir qualquer valor adicional, após a assinatura do Contrato ou instrumento
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Equivalente.
11.7. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.salinasdamargarida.ba.gov.br na
íntegra de forma gratuita aos interessados e também serão fornecidos diretamente pelo
Coordenadoria de Licitações e Contratos, na forma prevista em Edital.
11.8 Para os fins deste Termo de Referência a diária corresponde ao período de 24 (vinte e
quatro) horas.

12. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
12.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços em empresas do
ramo do objeto licitado.
12.2. Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo Administrativo,
conforme entendimento exarado no Acordão n.º 114/2007 – Plenário do Tribunal de Contas da
União, dentre outros no mesmo sentido, citem-se os Acórdãos nº 1.248/2009 e 1935/2006, todos
do Plenário. Para fins de aceitação da Proposta será usada a média dos Valores obtidos em
Cotação junto às empresas do ramo e contratações similares de outros entes públicos, conforme
disposição do Decreto Municipal nº 095, de 03/01/2017.
12.3. O Valor Máximo Unitário e Global foi obtido a partir da média dos Orçamentos obtidos
junto às empresas do ramo.
12.4. Foram recepcionados 03(três) Orçamentos, tudo conforme prescrição do Decreto nº 095,
de 03/01/2017.
12.5. O Setor Responsável pela cotação de preço foi a Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento
12.6. O licitante vencedor deverá encaminhar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a proposta
de preço adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo Modelo de
Proposta de Preços.
13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Toda a comunicação com o prestador de serviços será feita institucionalmente por meio de
documentos devidamente protocolados no Protocolo da Prefeitura Municipal – Secretaria
Municipal de Administração e Planejamento. Não terá valor legal administrativo os
documentos encaminhados por meio diverso do protocolo.
13.2. Fica a Licitante obrigada a aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente
estimado para aquisição do objeto licitado nos termos do parágrafo 1º, do art. 65 da Lei 8666/93.
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Este Termo De Referência segue as especificações descritas no Decreto Municipal nº 460, de
26/12/2007, que institui normas para uso da modalidade de licitação denominada Pregão.
Salinas da Margarida, 09 de novembro de 2020

Patrícia Teixeira Oliveira
Sec. Interina de Administração e Planejamento
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
DADOS DA LICITAÇÃO
OBJETO: seleção de propostas visando à contratação de empresa para
locação, montagem e desmontagem de iluminação natalina nos
logradouros e prédios púbicos do Município de Salinas da Margarida –
BA, na modalidade Pregão presencial, de acordo com as condições e
especificações estabelecidas no Anexo I do Edital – Termo dLe Referência
do Pregão Presencial nº 006/2020.
DADOS DA PESSOA JURÍDICA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
TELEFONE
FAX
EMAIL
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME
RG
ÓRGÃO EXPEDIDOR
CPF
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 006/2020

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS:
PROPOSTA DE PREÇOS
Item

Descrição

Unidade

Quantidade
a ser
adquirida

Valor
unit

Valor
global

Transcrever conforme Termo de Referência
VALOR TOTAL DA PROPOSTA1:
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a prestação objeto
desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas, tais como: transporte,
alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais,
fiscais, para fiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo,
rigorosamente, com as especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos
da Lei nº. 10.520/02; Lei nº 8.666/93; Lei Federal nº 9.503/97; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 7.507/2011, Decreto Municipal nº 460/2007, e alterações posteriores de toda a legislação
referida, bem como às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 006/2020.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
________________________, _____/____/____
_____________________________________
LOCAL
DATA
ASSINATURA
Observações:1)A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os
pagamentos durante a execução do contrato.

1

Valor Total por extenso
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO N.º _______ /20__ QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SALINAS DA MARGARIDA, E _______ PARA A
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO,
MONTAGEM
E
DESMONTAGEM
DE
ILUMINAÇÃO NATALINA NOS LOGRADOUROS
E PRÉDIOS PÚBICOS DO MUNICÍPIO DE
SALINAS DA MARGARIDA – BA NA FORMA QUE
INDICA.
O MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ
sob o nº ____________________________, com sede administrativa [Endereço Completo – Rua, Bairro,
CEP, etc], [Nome do Município] – BA, por seu Prefeito Municipal ______________________ [inserir
nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir
número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, doravante
denominado CONTRATANTE, e a Empresa ________________________________, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ________________, estabelecida [inserir endereço
completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado
civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, de acordo com a representação legal
que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], com base no Edital do Pregão
Presencial nº. 006/2020 e todas as disposições da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93,
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, instruído no Processo Administrativo nº
280/2020, mediante as cláusulas e condições que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.
O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de
locação, montagem e desmontagem de iluminação natalina nos Logradouros e prédios púbicos do
Município de Salinas da Margarida – BA de acordo com as condições e especificações estabelecidas no
Anexo I do Edital – Termo de Referência e na Proposta de Preços adjudicada, conforme tabela a seguir:

1.1

ITEM

DESCRIÇAO

1

Descrever conforme
Planilha do Anexo I
do Edital os itens
contratados

QUANT

UND

VALOR.
UNT/
DIARIA

VALOR
TOTAL

Os serviços contratados devem ser conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência do
Edital do Pregão Presencial nº 006/2020 e da Proposta Vencedora que integram o presente
independente de transcrição.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2. O valor total deste contrato é de R$ ____(___).
2.1 Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim,
quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer
descontos que venham a ser concedidos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
3. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes,
especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
Unidade Gestora: 03.01.00
Projeto/Atividade: 2.004
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte de Recursos: 00
3.1.Para os exercícios futuros as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos
orçamentários destinados ao atendimento de despesas de mesma natureza, extraindo-se a respectiva
Nota de Empenho.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.Toda estrutura descrita acima para o serviço de iluminação natalina deve estar montada: Montagem e
desmontagem por conta da contratada, manutenção durante todo o período da ornamentação, local a ser
definido pela CONTRATANTE

DATA DE INÍCIO DA INSTALAÇÃO: 04/12/2020
DATA LIMITE QUE A INSTALAÇÃO DEVE SER CONCLUÍDA: 07/12/2020
DATA ATÉ A QUAL A ORNAMENTAÇÃO DEVERÁ PERMANECER MONTADA:
05/01/2021
PRAZO DE DESMONTAGEM DE: 06/01/2021 a 10/01/2021

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
5. O prazo de vigência deste contrato é de ..... (........) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o
dia do começo e incluído o do vencimento.
a. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante apostilamento, a cada .... (.....) meses, até o limite
de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e
autorizado formalmente pela autoridade competente desde que haja:
b. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;
c. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração;
d. Manutenção pela CONTRATADA das mesmas condições mínimas de habilitação exigidas quando da
licitação;
e. Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação.
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CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
6.

As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.1. A CONTRATADA, além das obrigações previstas no Edital e Termo de Referência
(Anexo I) que integram o presente Contrato, deve:
6.1.1 nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato;
6.2.2 manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
6.2.3 reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
6.2.4 responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus bens, ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
6.2.5 respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
CONTRATANTE;
6.3. obedecer às obrigações contidas no edital do Pregão Presencial nº 006/2020 e seus anexos.

6.4. São expressamente vedadas à CONTRATADA:
6.4.1 a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da
CONTRATANTE;
6.4.2 a subcontratação do planejamento, coordenação e supervisão dos serviços.
6.4.3 Fica autorizada a subcontratação dos serviços previstos no Edital e Termo de Referência.
6.4.4.É permitida, ainda, nas mesmas condições acima, a subcontratação de atividades que não foram
supramencionadas, desde que submetidas à anuência da CONTRATANTE.
6.5 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.

6.6. A CONTRATANTE além das obrigações previstas no Edital e Termo de Referência
ao qual este Contrato encontra-se vinculado, deve:
6.6.1. expedir a ordem de serviço;
6.7. prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a
fiel execução do contrato;
6.8. receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da
unidade responsável pelo recebimento;
6.9. solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
7. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada
pelo(a) titular da(o):

7.1.Controladoria Municipal;
7.2.Secretarias de Administração e Planejamento e/ou Unidades Solicitantes;
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7.3.por representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim,
permitida a assistência de terceiros.
7.4.A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela
fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
7.5 O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove
a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
7.6. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento fiscal válido
correspondente ao serviço prestado.
7.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
8.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.
8.1.O CONTRATADO ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE
10.
Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo
de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de preços pela
licitante ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do
último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do INPC – Índice
Nacional de Preços ao Consumidor, mantido pela Fundação IBGE, acumulado em 12 (doze)
meses, adotando-se a seguinte fórmula: Fórmula de cálculo: Pr = P + (P x V)
9.1. Onde:
Pr = preço reajustado, ou preço novo;
P = preço atual (antes do reajuste);
V = variação percentual obtida na forma do item 1 desta cláusula, de modo que (P x V) significa
o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.
9.1.1. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.
9.1.2. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem
pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.
9.1.3. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o
contrato.
9.2.
O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da
CONTRATADA, nos termos do item 10 desta cláusula.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
10.1.No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá
reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados
ou estimados.

10.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA
terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo
da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências
acauteladoras.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO
DO CONTRATO
11.O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula - se ao Edital e
anexos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 constante do Processo Administrativo nº 280/2020, bem
como à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
12.O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da
fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
12.1.Os pagamentos que não ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 serão
efetuados em até 15 (quinze) dias úteis, contados da apresentação da fatura.
12.2.O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da
CONTRATADA.
12.3.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 e trabalhista tanto do estabelecimento
contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos e
quando das prorrogações contratuais.
12.4.A CONTRATADA deve apresentar nota fiscal/fatura relativa à execução de serviço para fins de
liquidação e pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações:
a) Regularidade junto a Fazenda Federal, Municipal e Estadual;

b) Regularidade junto ao FGTS-CRF;
c) Regularidade Trabalhista.
12.5 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.
12.6 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.
12.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.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
CONTRIBUIÇÕES FONTE

–

DAS

RETENÇÕES

DE

IMPOSTOS

E

13. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, às
retenções na fonte nos seguintes termos:
13.1. do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, na forma
da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº
9.430, de 27/12/1996 e alterações;
13.2. da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, correspondente a 11%
(onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei
nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações;
14.3. do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei Complementar nº 116,
de 31/07/2003, c/c a legislação municipal em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES
14. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores Municipal e do cadastro de fornecedores da
CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da
aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação (ou saldo contratual), a
CONTRATADA que:
14.1. apresentar documentação falsa;
14.2. fraudar a execução do contrato;
14.3. comportar-se de modo inidôneo;
14.4. cometer fraude fiscal; ou
14.5. fizer declaração falsa.
14.6. Para os fins do item 14.3, 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.
14.7.
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, falha na execução ou inexecução parcial ou total do
contrato, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou conjuntamente com multa de até 5%
sobre o valor do contrato empenhado para o exercício, e uma das seguintes penalidades:
14.7.1advertência;
14.7.2 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, por prazo não superior a dois anos;
14.7.3declaração 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
14.7.4. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no Cadastro de
Fornecedores, 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.
14.8. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA:
14.8.1deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 5 (cinco) dias contados da data
da ordem de serviço;
14.8.2deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 2 (dois) dias seguidos
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ou em 5 (cinco) eventos intercalados.
14.9 A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA enquadrar-se em pelo
menos uma das situações previstas na Tabela 3 abaixo, respeitada a graduação de infrações conforme a
Tabela 1 deste item, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.
Tabela 1
GRAU
PONTOS DA INFRAÇÃO
1
2
2
3
3
4
4
5
5
8
6
10
14.9.1. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração poderá aplicar multas
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes, sobre o valor do contrato empenhado para o
exercício:
Tabela 2
GRAU
CORRESPONDÊNCIA (R$)
1
0,5%
2
1%
3
2%
4
3%
5
4%
6
5%
Tabela 3
GR
ITEM
DESCRIÇÃO
INCIDÊNCIA
AU
1

Permitir a presença de empregado não uniformizado ou
com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem
crachá.

1

Por empregado e por
ocorrência

2

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços.

1

Por empregado e por
dia

3

Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por
caráter permanente, ou deixar de providenciar
recomposição complementar.

2

Por ocorrência

2

Por ocorrência

6

Por dia e por tarefa
designada

3

Por ocorrência

5

Por ocorrência

5

Por ocorrência

6

Por ocorrência

1

Por item
ocorrência

4
5
6
7
8
9

Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material
licitado por outro de qualidade inferior.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratados.
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
agentes.
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos
do objeto do contrato.
Recusar a execução de serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO,
sem motivo justificado.

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais.

Retirar das dependências da Prefeitura quaisquer equipamentos
ou materiais de consumo previstos em contrato, sem autorização
prévia.
Para os itens a seguir, deixar de:
10

e

por
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11

Manter a documentação de habilitação atualizada.

1

12

Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZAÇÃO.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO.
Manter sede, filial ou escritório de atendimento em Salinas da
Margarida/Ba
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista,
previdenciária e outros documentos necessários à habilitação.
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas
durante a análise da documentação exigida por força do contrato.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente
notificada pela unidade fiscalizadora.
Iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato em até 6(seis)
dias contados da data constante na ordem de serviço

1

Por item e
ocorrência
Por ocorrência

2

Por ocorrência

1

Por ocorrência e por
dia
Por ocorrência e por
dia
Por ocorrência e por
dia

13
14
15
16

17

18

2
2

3

Por item
ocorrência

6

Por dia
execução

por

e

por

de

não

14.10. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
14.11. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença
será descontada da garantia contratual.
14.12. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
14.13. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
14.14. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve
ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE.
14.15 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá ser
rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a
XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Foro da cidade de Nazaré, 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 2 (duas) 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.
Salinas da Margarida - BA, Data
MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA

Representante legal: [nome completo]
Prefeito Municipal
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]

Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]

TESTEMUNHAS:
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NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2020
MODELO DE CREDENCIAL

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à
......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº
........ como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao
Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório
na modalidade de Pregão Presencial nº 006/2020, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para
desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições,
confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e
valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2020
MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à
......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), DECLARA para
os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, ter conhecimento de
todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e
ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº.
123/06, declara:
(

) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição
de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da
Lei Complementar nº 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declara:
( ) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor
do art. 7º do mesmo diploma.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver 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 na Lei Federal 8.666/93, especialmente a
definida no art. 81 .
Obs. Anexar Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada da Junta Comercial,
conforme previsão do item 4.8. do Edital
Data e Local
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2020
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à
......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, acrescido pela Lei no 9.854/99, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar
com “X”, conforme o caso):
(...) não emprega menor de dezesseis anos.
(...) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2020

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS
CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO

A empresa ............................................., inscrita no CNPJ/MF nº. .................................................,
com sede à ....................................................., por intermédio de seu representante legal, Sr.
(Sra)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no
........................., em cumprimento ao Instrumento Convocatório do Pregão Presencial nº
006/2020, declara, sob as penas previstas em lei, para os fins da parte final do inciso III do art. 30
da Lei federal nº 8.666/93, que tem conhecimento de todas as informações e das condições para
o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2020
DECLARAÇÃODEVISTORIA
Declaro, em atendimento ao previsto no item ____ do Edital da Pregão Presencia nº 006/2020,
que eu, __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________,
representante
da
empresa
_______________________________,
estabelecida
no(a)
______________________________ como seu(ua) representante legal para os fins da presente
declaração, compareci perante o representante da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida
e vistoriei os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando
plena ciência das condições e peculiaridades existentes.
Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços executados e a executar, bem como de
todas as implicações técnicas e financeiras para execução do serviço.
Local e data
____________________________________________
Assinatura e carimbo
(Representante Legal)
Visto:
_______________________________________
Representante da Prefeitura

Observações:
1) Emitir em papel que identifique à licitante;
2) O licitante deverá trazer 02 (duas) vias.
3) Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, bem como das
implicações técnicas e financeiras para execução da Obra, conforme recomenda o Acórdão nº
983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 265/2020

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de Reforma
e Ampliação das Escolas Municipais Eraldo Tinoco e Nossa Senhora
de Encarnação, no distrito de Encarnação de Salinas, pertencente a
Rede Municipal de Ensino Fundamental, no Município de Salinas da
Margarida - Bahia, conforme condições e especificações
estabelecidas no Anexo I do Edital.

ESCLARECIMENTO

Em treze de novembro do corrente ano, esta CPL recebeu o pedido de
esclarecimento referente ao código ORSE apresentado na TP024/2020 que tem
como descrição o revestimento cerâmico 15/15. Conforme consulta a secretaria
demandante o descritivo está correto.
Diante do exposto, em virtude do pedido de esclarecimento não alterar o projeto
apresentado e por não impactar na elaboração da proposta de preços, fica
mantida a data e horário do referido certame.

Salinas da Margarida, 19 de novembro de 2020.

Patrícia Andrade Fonseca
Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeira
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