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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 097/2021
Concede
Licença
Maternidade
a
servidora, e dá outras
providencias.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARATINGA, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto na
Lei Complementar Municipal (Nº. 585/2011, Art. 120-A).

RESOLVE:
Art. 1° Fica concedida Licença Maternidade, por um período de 180 (cento e oitenta)
dias, a servidora ERIKA EVENN MOREIRA OLIVEIRA, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 2º O Departamento de Recursos Humanos, adotará providências necessárias
aos devidos registros, para fins de controle da situação funcional e dos benefícios
concedidos ao servidor;
Art. 3° A Licença, ora concedida, foi iniciada em 17 de março de 2021 e finalizará
em 17 de setembro de 2021.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos a 17 de março de 2021,
revogadas a disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Administração, Guaratinga/BA, em 15 de Abril de 2021.

RAIMUNDO MATOS CASTRO
Secretário de Administração
Decreto 001/2021
Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000
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PORTARIA Nº. 098/2021
Concede
Licença
Maternidade
a
servidora, e dá outras
providencias.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARATINGA, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto na
Lei Complementar Municipal (Nº. 585/2011, Art. 120-A).

RESOLVE:
Art. 1° Fica concedida Licença Maternidade, por um período de 180 (cento e oitenta)
dias, a servidora KELY RODRIGUES DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de
Educação.
Art. 2º O Departamento de Recursos Humanos, adotará providências necessárias
aos devidos registros, para fins de controle da situação funcional e dos benefícios
concedidos ao servidor;
Art. 3° A Licença, ora concedida, foi iniciada em 04 de fevereiro de 2021 e finalizará
em 04 de Agosto de 2021.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos a 04 de fevereiro de
2021, revogadas a disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Administração, Guaratinga/BA, em 15 de Abril de 2021.

RAIMUNDO MATOS CASTRO
Secretário de Administração
Decreto 001/2021
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PORTARIA Nº. 099/2021
Concede
Licença
Maternidade
a
servidora, e dá outras
providencias.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARATINGA, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto na
Lei Complementar Municipal (Nº. 585/2011, Art. 120-A).

RESOLVE:
Art. 1° Fica concedida Licença Maternidade, por um período de 180 (cento e oitenta)
dias, a servidora KARINE RODRIGUES DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal
de Administração.
Art. 2º O Departamento de Recursos Humanos, adotará providências necessárias
aos devidos registros, para fins de controle da situação funcional e dos benefícios
concedidos ao servidor;
Art. 3° A Licença, ora concedida, foi iniciada em 02 de abril de 2021 e finalizará em
02 de outubro de 2021.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos a 02 de abril de 2021,
revogadas a disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Administração, Guaratinga/BA, em 15 de Abril de 2021.

RAIMUNDO MATOS CASTRO
Secretário de Administração
Decreto 001/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO

071/2021

MODALIDADE/FORMA/TIPO

Pregão/Presencial/LOTE ÚNICO

NÚMERO DA LICITAÇÃO 006/2021

1 – DO PREÂMBULO

JUSTIFICATIVA PARA USO DO PREGÃO PRESENCIAL
Considerando que o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, em seu Art. 1º, § 3º
Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes federativos, com a utilização de
recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a
utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto
nos casos em que a lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência
discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse;
Considerando, Art. 1º, § 4º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da
autoridade competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações de que trata o caput ou a
não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a
desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica.
Considerando que o mesmo Decreto estabelece, também, a preferência pela utilização da
modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, não estabelecendo, contudo, sua obrigatoriedade quando
de Recurso próprio ou Ordinários, frise-se, mas, tão somente, a obrigatoriedade da modalidade
Pregão;
Considerando, O Pregão Presencial permite inibir a apresentação de propostas insustentáveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrônica e aumentariam seus custos.;
Considerando que a utilização do Pregão Presencial, em lugar do Eletrônico, consiste, também,
na inviabilidade de se verificar, neste último, para um elevado número de licitantes, antes da fase de
lances, a adequação dos serviços propostos ao que foi disposto no edital, conforme exige a Lei n°
10.520/02, em seu art. 4°, inc. VII;
Considerando, no mais, que a opção pelo Pregão Presencial decorre da sua prerrogativa de
escolha que possui a Administração, já que, como dito anteriormente, a Lei não obriga à utilização do
Pregão Eletrônico para os Recurso Próprios ou Ordinários, pois essa é uma alternativa do contratante
quando o objeto for comum o bastante para ser completamente definido e encontrado no mercado, de
forma simples e objetiva, inviabilizando uma verificação prévia das propostas de grande número de
empresas, no Pregão Eletrônico;
Considerando, ainda, que é sabido, e notório, que a realização do Pregão, na sua forma
Eletrônica, tem acarretado alguns sérios problemas para os órgãos públicos de menor porte, a
exemplo desta Prefeitura, especialmente no que tange ao cumprimento contratual, por conta, em
grande parte, da distância, essa permitida na modalidade Eletrônica, e desinteresse posterior de
licitantes, decorrente daquela, quando da adjudicação, vindo a resultar em prejuízo, em diversos
aspectos, como econômico, material e temporal, para o órgão, o mesmo não ocorrendo quando do
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Pregão na sua forma Presencial, que demanda, e demonstra, maior interesse por parte dos
participantes, justamente pela necessidade da presença física do licitante, assegurando, geralmente,
desta forma, a contratação;
Considerando, por fim, que o Pregão é a forma obrigatória de modalidade de licitação a ser
utilizado, o que, efetivamente, aqui ocorre, tendo sido, apenas, optado pela sua forma Presencial, o
que, reitere-se, indubitavelmente, é permitido pela mesma legislação pertinente, haja vista que o
Decreto predito apenas estabelece a preferência pela forma Eletrônica, e não sua obrigatoriedade, e
sendo que o Pregão Presencial, além de mais prático, fácil, simples, direto e acessível, atinge o seu
fim, e fim único de toda licitação, qual seja garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, permitindo a participação de quaisquer interessados que atendam aos requisitos exigidos,
e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, mediante sessão pública, por meio de
propostas de preços escritas e lances verbais, além de ser eminentemente público e aberto, não
resultando, desta forma, em qualquer prejuízo para a Administração, eis porque se justifica a
inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica, optando-se, como aqui se faz, pela
utilização do Pregão Presencial;
Considerando, A opção pelo pregão presencial decorre de prerrogativa de escolha da
Administração fixada pela Lei n° 10.520/02;
JUSTIFICATIVA PARA “MENOR PREÇO LOTE ÚNICO”

No Acórdão nº 2.796/2013, o TCU assevera que a “adjudicação por grupo ou lote não pode ser tida, em
princípio, como irregular”, e admite que “a perspectiva de administrar inúmeros contratos por um corpo de
servidores reduzido pode se enquadrar, em nossa visão, na exceção prevista na Súmula nº 247, de que
haveria prejuízo para o conjunto dos veículos “em nosso caso” que serão adquiridos padronizados em cores
e modelos”. Logo, a possível ineficiência na gestão e fiscalização de serviços, oriunda muitas vezes de uma
Administração com quadro pessoal de servidores bastante reduzido, como acontece, em inúmeros
Órgãos/Entidades, pode, na visão do TCU, servir de supedâneo para utilização do critério LOTE ÚNICO.
1.1 – O Município de Guaratinga/BA torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário
e local indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, na
forma PRESENCIAL, do tipo menor preço LOTE ÚNICO, conforme descrição contida neste Edital e seus
Anexos.
1.2 - O procedimento licitatório obedecerá à Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 052 de 2017,
Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 053/2017, à Lei nº 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar nº 147/2014
e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas
neste Edital e seus Anexos.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 006/2021
Data da abertura
sessão pública

da

29 de abil de 2021

Local

SALA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, situada à Avenida Juscelino
Kubistchek, 589, Centro, Guaratinga/BA.

Horário

09h:00min
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Credenciamento
Site
Publicação
Edital

Das 09h:00min às 09h:15min
do

www.guaratinga.ba.gov.br

e-mail

licitaguaratinga@gmail.com

Telefone

(73) 3277-2295

2 – DO OBJETO
2.1 – O objetivo desta licitação é registrar preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de máquinas e veículos pesados para atender as
demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Guaratinga, de acordo com as exigências constantes
no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante e indissociável deste Edital.
2.2 - A licitação será LOTE ÚNICO, mas as propostas deverão conter o valor LOTE ÚNICO, conforme tabela
constante do Termo de Referência.
2.3 - O critério de julgamento adotado será o menor preço LOTE ÚNICO, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.4 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
2.4.1 - ANEXO I - Termo de Referência;
2.4.2 – ANEXO II – Modelo de Proposta;
2.4.3 - ANEXO III - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII do artigo
4º da Lei nº 10.520, de 2002);
2.4.4 - ANEXO IV - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;
2.4.5 - ANEXO V - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99);
2.4.6 - ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007;
2.4.7 - ANEXO VII - Minuta de Contrato.
2.4.8 – ANEXO VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços.

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
3.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas, nas seguintes condições:
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3.2.1 - Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em
processo de recuperação extrajudicial;
3.2.2 - Em dissolução ou em liquidação;
3.2.3 - Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do
artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;
3.2.4 - Que estejam reunidas em consórcio;
3.2.5 - Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
3.2.6 - Estrangeiras que não funcionem no País;
3.2.7 - Empresas de que sejam proprietários: A Prefeita, o Vice-Prefeito, os Vereadores e demais
funcionários públicos efetivos, nomeados e contratados;
3.2.8 - Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº. 8.666/93;
3.2.9 - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
3.3 - A observância das vedações do Item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo
descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
Obs.: A PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO SIGNIFICA PLENO CONHECIMENTO DE SUAS
INSTRUÇÕES, NÃO CABENDO, APÓS SUA ABERTURA, ALEGAÇÕES DE DESCONHECIMENTO DE
SUBITENS, OU RECLAMAÇÕES QUANTO AO SEU CONTEÚDO. ANTES DE ELABORAR SUAS
PROPOSTAS, OS LICITANTES DEVERÃO LER ATENTAMENTE O EDITAL E DEMAIS DOCUMENTOS
ANEXOS.
4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1 – A licitante, ou o seu representante legal, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste
Edital, apresentar-se ao Pregoeiro Municipal para efetuar seu credenciamento como participante deste
Pregão Presencial, munido da cópia da carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do
documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome da licitante
sendo, que a procuração não será aceita cópia simples, conforme a seguir:
4.1.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
4.1.2 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
4.1.3 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
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4.1.4 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
4.1.5 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial
ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; A não apresentação da Certidão
apenas impossibilitará a empresa de usufruir dos direitos de ser microempresa ou empresa de
pequeno porte.
4.1.6 - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
4.1.7 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
4.1.8 - Instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, devendo ostentar os
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao
certame, sendo original ou cópia autenticada em cartório competente.
4.1.9 – Documentos de RG e CPF do proprietário e sócios e representante legal, quando for o caso da
empresa, sendo cópias autenticadas em cartório competente, ou pela Equipe de Apoio até um dia útil antes
da sessão do certame.
4.2 – Cada representante credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante;
4.3 - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, quando for o caso (Conforme modelo Anexo VI), sob pena de não
usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006; acompanhada da
Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, datada dos últimos 90 (Noventa) dias;
4.4 - A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do
artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento
diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.
4.5 - Os documentos necessários ao credenciamento, habilitação e propostas poderão ser apresentados
através de qualquer processo de cópias, desde que autenticadas por cartório competente ou conferido com o
original pela EQUIPE DE APOIO, nomeada pelo Decreto Municipal nº 037/2021, até um dia útil antes da
sessão de abertura, para que faça parte do Processo Licitatório.

5 – DA ABERTURA DA SESSÃO
5.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no
preâmbulo deste Edital, quando o(s) licitante(s), ou o(s) seu(s) representante(s), após a fase de
credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro Municipal os seguintes documentos:
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5.1.2 - A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações
do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento
diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.
5.1.3 - Envelopes de Credenciamento, proposta de preços e da documentação de habilitação, separados,
fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 1 - CREDENCIAMENTO
MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)
CNPJ N° XXXX.
(REPRESENTANTE DA EMPRESA)
CPF Nº XXXX.

ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX.
(REPRESENTANTE DA EMPRESA)
CPF Nº XXXX.

ENVELOPE N° 3 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX.
(REPRESENTANTE DA EMPRESA)
CPF Nº XXXX.

5.1.4 - Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregue até a hora da abertura da
sessão pública. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único,
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021
SESSÃO SERÁ REALIZADA EM 29/04/2021, às 09h00min.
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX.
(REPRESENTANTE DA EMPRESA)
CPF Nº XXXX.

5.1.5 - Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como
proposta.
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5.1.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às
sanções previstas neste Edital.

6

- DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 - A proposta de preços (Conforme Anexo II), emitida por computador ou datilografada, redigida em
língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada
e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante. DEVERÁ
INTEGRAR A PROPOSTA:
a) Razão Social;
b) Endereço;
c) Telefone/fax;
d) Número do CNPJ/MF;
6.2 - A licitante poderá apresentar proposta somente valor LOTE ÚNICO, devendo esta (s) e os lances
referirem-se à integralidade do item, não se admitindo propostas para fornecimento parcial do item;
6.3 – O Pregoeiro Municipal deverá observar os preços de referência p o r i t e m , extraídos de
pesquisa de preços de mercado, constantes no Processo Administrativo interno, não devendo os
preços ofertados ultrapassarem tais valores, será avisado pelo Pregoeiro Municipal em sessão
pública, quando o valor estiver acima do orçado;

6.4 - No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com
impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.
6.4.1- Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência sendo 02 (dois) dias úteis.
6.4.2 - Prazo de garantia dos serviços prestados e destinados ao atendimento à população, conforme
parâmetro mínimo do Termo de Referência.
6.4.3 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua
apresentação, a não apresentação do prazo de validade, estará a empresa sujeita a desclassificação para
efeito de julgamento;
6.4.4 - Decorridos 60 (sessenta) da data do recebimento das propostas, sem convocação para a
contratação, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.
6.4.5 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das
propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação de sua validade a todos os
licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse do Município.
6.4.6 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do sub Item anterior,
dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.
6.5 - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
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6.6 - A licitante deverá obrigatoriamente especificar em sua proposta comercial marca, modelo e versão
(quando este possuir mais de uma) das máquinas e dos veículos a serem ofertados, sob pena de
desclassificação da proposta que não apresentar.
6.7 - Deverão ser apresentados juntamente com a proposta de preços, planilhas de composição de custos
por Item para todo o Lote Único, sob pena de desclassificação da proposta que não apresentar.

7 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 – O Pregoeiro Municipal verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
7.2 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
7.3 – O Pregoeiro Municipal classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de
menor preço, para participação na fase de lances, sendo classificada as três menores propostas, em caso de
empate nos valores, poderá exceder ao mínimo de três propostas.
7.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no sub Item anterior, o Pregoeiro Municipal classificará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer
que sejam os preços oferecidos.
7.5 – O Pregoeiro Municipal deverá observar os preços de referência de cada Item, extraídos de
pesquisa de preços de mercado, não devendo os preços ofertados ultrapassarem tais valores.
7.6 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1 - Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro Municipal dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores
distintos e decrescentes.
8.2 - O lance deverá ser ofertado valor LOTE ÚNICO conforme consta no modelo da proposta de
preços.
8.3 – O Pregoeiro Municipal convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem
decrescente de valor.
8.4 – O Pregoeiro Municipal definirá imediatamente antes do início da fase de lances, o valor mínimo
admissível para lances supervenientes e o tempo máximo de intervalo entre os lances, a fim de
disciplinar previamente o andamento da sessão.
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8.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da
licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.6 - Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 (COOP), será
observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 6.204, de 2007.
8.7 – O Pregoeiro Municipal identificará os preços ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes que sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não seja uma
ME/EPP/COOP.
8.8 - As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a
primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado terá o direito de apresentar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos.
8.8.1 - Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no
subitem anterior.
8.8.2 - Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido intervalo de
5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova
oferta, conforme subitens acima.
8.8.3 - Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá a condição de melhor classificada no
certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por
ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP participante, prevalecerá a classificação inicial.
8.9 - Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final das
licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar.
8.10 - Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate será
aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens e serviços:
a) produzidos no País;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País.
8.11 - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.
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8.12 - Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro Municipal poderá negociar com o
licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.13 - Após a negociação do preço o Pregoeiro Municipal iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

9 – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 - Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro Municipal examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para
a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
9.2 - Havendo necessidade, o Pregoeiro Municipal suspenderá a sessão, informando a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
9.3 - Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro
Municipal examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
9.4 - Nessa situação, o Pregoeiro Municipal poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
9.5 - Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de
habilitação, na forma determinada neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO
10. Os documentos exigidos no ENVELOPE "3" - HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em fotocópias
autenticadas, encadernados, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome da licitante, o número
do Edital, o objeto da licitação com a indicação dos elementos cadastrais, folhas numeradas, em ordem
crescente, rubricadas, com termo de encerramento e declaração obrigatória do número de folhas que o
compõem. As certidões de regularidade fiscal emitidas de forma eletrônica (via internet) não estão sujeitas a
autenticação em cartório e sim a autenticação via internet.
10.1 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia
autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para
conferência e autenticação, até 24 horas antes da abertura do certame.
10.1.1 – DOCUMENTOS EXIGIDOS:
a) Apresentação do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:). Certidão
emitida no máximo 30 (trinta) dias antes do Certame Licitatório;
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b) Apresentação do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), certidão emitida no máximo 30 (trinta) dias
antes do Certame Licitatório;
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a apresentação por parte dos licitantes aos cadastros citados acima;
10.2 - A apresentação dos cadastros será de responsabilidade das licitantes vencedoras e estas serão em
nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário ou administrador, por força do artigo 12
da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, a emissão dessas certidões será de total responsabilidade da empresa
licitante.
10.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro Municipal reputará a licitante inabilitada, por
falta de condição de participação.
10.4 - Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação da licitante detentora da proposta
classificada em primeiro lugar será verificada.
10.5 - Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:
10.6.1 - Relativos à Habilitação Jurídica:
10.6.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista (Art. 29 da Lei nº 8.666/93):
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
e) Prova regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela Caixa
Econômica Federal;
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f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
10.6.2.1 - Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser
inabilitado.
10.6.3 - Relativos à Qualificação Técnica (Art. 30 da Lei nº 8666/93):
a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia – CREA,
da região da sede da Licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena
validade e com indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação.
b) Comprovação de o licitante possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo menos
01 (um) profissional, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente (Conselho Regional de
Engenharia – CREA), para atuar como responsável técnico.
c) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e
compatível, que comprove(m) que a licitante tenha executado, ou esteja executando, satisfatoriamente
serviços com o objeto da licitação.
d) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel
timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento,
bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação.
e) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou pela
própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente.
10.6.4 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira (Art. 31 da Lei nº 8666/93):
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do
prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias
contados da data da sua apresentação;
b) - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 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. O licitante apresentará, conforme o caso,
publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do
Livro Diário numeradas sequencialmente onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado,
com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de
empresas sujeitas à tributação com base no lucro real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado
emitido através do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro, os
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Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, podendo este último ser substituído pela Etiqueta da
Junta Comercial ou Órgão de Registro ou relação de faturamento anual assinada pelo contador e
representante da empresa com firma reconhecida;
c) Certidão de Regularidade do Contador responsável pelo balanço Patrimonial;
d) Relação de faturamento dos últimos 12 (doze) meses, quando for MEI (Microempreendedor Individual),
datada, carimbada e assinada;
10.6.5 - Documentos Complementares:
a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a
sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;
b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº
9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2003, conforme modelo anexo a este Edital.
c) Alvará de funcionamento da sede da licitante (sendo original ou cópia autenticada em cartório
competente, ou equipe de apoio), quando for o caso: Alvarás com VENCIMENTOS ACIMA DE UM ANO,
SERÁ NECESSÁRIA UMA CÓPIA DO DAM COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO
ATUAL PARA EFICACIA DO MESMO;
d) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (Conforme modelo Anexo III);
10.7 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas
de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.
10.8 - No caso de inabilitação, o Pregoeiro Municipal retomará o procedimento a partir da fase de julgamento
da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.9 - Para fins de habilitação, o Pregoeiro Municipal poderá obter certidões de órgãos ou entidades
emissoras de certidões por sítios oficiais.
10.11 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
10.12 - 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, observando-se que:
10.12.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
10.12.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
10.12.3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os
documentos da matriz quanto os da filial;
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10.12.4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.
10.13 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá
a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.
10.14 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
10.15 - Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal,
ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (dias) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor
do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.16 - A prorrogação do prazo a que se refere o sub Item 10.15 deverá sempre ser concedida pela
Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo
insuficiente para o empenho devidamente justificados.
10.17 - A declaração do vencedor de que trata este sub Item acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase
recursal.
10.18 - A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.19 - Da sessão pública do Pregão Presencial SRP Nº 006/2021 será lavrada uma Ata, que mencionará
todos os licitantes presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem
ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro Municipal e por todos os licitantes presentes.
10.20 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor,
deverão ser datados dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura do Pregão Presencial
SRP Nº 006/2021, exceto os atestados de capacidade técnica.

11 – DOS RECURSOS
11.1 - Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante vencedor
seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488,
de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em
igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
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11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da
sessão pública deste Pregão Presencial SRP Nº 006/2021, implica decadência desse direito, ficando o
Pregoeiro autorizada a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
11.3 - Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do
processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso ou à sua impugnação,
caso interposto. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o
prazo para recurso e ou impugnação será suspenso.
11.4 - Manifestado o interesse de recorrer, o Pregoeiro Municipal poderá:
a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
b) Motivadamente, reconsiderar a decisão;
c) Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
11.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1 - Não havendo recurso, o Pregoeiro Municipal adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o
procedimento à autoridade superior para homologação.
12.2 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.

13 – DO REGISTRO DE PREÇOS
13.1 - O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de
preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de materiais, para contratações futuras da
Administração Pública.
13.2 - A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as
condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas,
fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e
nas respectivas propostas aduzidas.
13.3 - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do
conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de
Registro de Preços.
13.4 - Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da presente
licitação especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de Preços.
13.5 - O Órgão Gerenciador do presente SRP será o Próprio Município de Guaratinga/BA.

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OLCZMD0DE1SV0AEXXPBYCA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Guaratinga

Quinta-feira
15 de Abril de 2021
21 - Ano - Nº 2949

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
13.6 - O prazo de validade do presente Registro de Preços será contado a partir da data de assinatura da Ata
de Registro de Preços até o prazo de 12 (doze) meses.
13.7 - A existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade
de condições.
13.8 - Homologado o resultado da licitação, a Seção de Licitações e Contratos, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de prestadores a serem registrados, convocará as licitantes vencedoras
para assinatura da ARP, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da convocação, a qual
constitui compromisso formal de fornecimento nas condições estabelecidas, observados os requisitos
de publicidade e economicidade.
14 – DA CONTRATAÇÃO
14.1 - A empresa vencedora terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis, devido a urgência da contratação,
principalmente quantos as máquinas e os veículos para manutenção das estradas vicinais, que até o
momento estão sem manutenção em estado intransitável, acarretando grandes transtornos a
administração pública, bem como aos produtores rurais para escoamento dos produtos, contado da
data da intimação para assinatura do contrato, para apresentação das maquinas e veículos com
documentos comprobatórios de posse, sendo alienação fiduciária ou de propriedade da empresa
requisitada no processo licitatório em epígrafe, para fins de vistoria por parte da comissão técnica
formada integrantes da equipe de mecânicos da Infraestrutura, na sede da garagem Municipal de
Guaratinga/BA, para emissão da ordem de serviço, oportunidade que será elaborado relatório
circunstanciado, registrando-se as condições operacionais do objeto contratual, bem como deverá
estabelecer prazo exíguo para eventuais reparos ou substituições;
14.2 - A contratação com o prestador dos serviços será formalizada por intermédio de instrumento contratual,
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme
disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.3 - As condições de fornecimento constam do Termo de Referência, e poderão ser detalhadas, em cada
contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
14.4 - O órgão convocará a fornecedora, no prazo de 02 (dois) úteis para assinar o Contrato, se for o caso,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.
14.5 – O contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte,
sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
14.6 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
14.7 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante,
ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas
que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.
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14.8 - A entrega e o recebimento das máquinas e dos veículos para serem locados dar-se-á da seguinte
forma:
a) A CONTRATADA deverá disponibilizar o veículo ou maquina no pátio da Prefeitura, em perfeitas
condições de utilização, para inspeção pela CONTRATANTE da compatibilidade das condições
apresentadas com o previsto no instrumento convocatório e neste contrato; para devida emissão da Ordem
de Serviço correspondente;

15 – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
15.1 - Cada contratação firmada com o prestador do serviço terá vigência de acordo com as disposições
definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, a partir da data da assinatura ou retirada do
instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.2 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro de 2021, para fins de inscrição em restos a pagar.

16– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, no
Edital, na Minuta de Contrato e na Minuta da Ata de Registro de Preço.

17 – DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
17.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência.

18 – DO PAGAMENTO
18.1 - O pagamento dos serviços efetivamente realizados, serão pagos mensalmente, mediante empenho,
em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, na forma da Legislação em
vigor, devidamente atestada pelo órgão solicitante;
18.1.2 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas;
18.2 - Na data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a Contratada deverá estar em posse, em plena
vigência das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista (conforme exigidas na fase de habilitação);
18.3 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura,
devidamente corrigida.
18.4 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajuste de preço.
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18.5 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
legislação vigente.
18.6 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
18.7 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

19 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a licitante/Adjudicatária que, no
decorrer da licitação:
a) Não assinar o Contrato, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;
h) Ensejar o retardamento da execução do certame.
19.2 - A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) Item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e demais órgãos públicos e descredenciamento no
Cadastro Municipal de Registro, pelo prazo de até cinco anos;
c) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
19.3 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.
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19.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
19.6 - As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas
na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.
19.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial
SRP.
20.2 - Caberá ao Pregoeiro Municipal decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas.
20.3 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no Edital.
20.4 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
20.5 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
do Pregoeiro Municipal em contrário.
20.6 - É facultada ao Pregoeiro Municipal ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
20.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.9 – A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de
razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
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20.10 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
20.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis na Administração.
20.12 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
20.13 - As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
20.14 - Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo,
prevalece a previsão do Edital.
20.15 - O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço da Avenida
Juscelino Kubistchek, 589 - Centro – Guaratinga/BA, nos dias úteis, no horário das 8h às 12h ou maiores
informações no endereço eletrônico e-mail: licitaguaratinga@gmail.com.
20.16 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão,
situado no endereço Avenida Juscelino Kubistchek, 589 - Centro – Guaratinga/BA, nos dias úteis, no horário
das 08h:00min às 12h:00min.
20.17 - Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o
valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 5°,
III, da Lei n° 10.520, de 2002.
20.18 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, Decreto
nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, ao Decreto Municipal nº 052/2017, Decreto Municipal nº 053/2017, à
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006,
alterações LC 147 de 2014 e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
20.19 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum – Comarca
de Guaratinga/BA, com exclusão de qualquer outro.
Guaratinga/BA, 15 de abril de 2021.
Ywério Campos Rodrigues
Decreto Municipal nº 161 de 25 de fevereiro de 2021
Pregoeiro Municipal
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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021
ANEXO I
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
1.1 - O objetivo desta licitação é registrar preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de máquinas e veículos pesados para atender as
demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Guaratinga, de acordo com as exigências constantes
no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante e indissociável deste Edital.
2. JUSTIFICATIVA:
2.2 - Devido a urgência da contratação, principalmente quantos as máquinas e os veículos para
manutenção das estradas vicinais, que até o momento estão sem manutenção em estado
intransitável, acarretando grandes transtornos a administração pública, bem como aos produtores
rurais para escoamento dos produtos, para atender às necessidades dos órgãos e Secretarias do
Município de Guaratinga uma vez que as Secretarias não possuem em sua frota própria, quantitativo
suficiente para atender as suas respectivas demandas.
3. REGÊNCIA LEGAL:
a)

Lei n º 10.520/02;

b)

Decreto Municipal nº 052/2017 e 053/2021;

c)

Lei Federal nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente;

d)

Lei Complementar nº 123/2006.

4. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS:

ITEM
01-

02-

03-

DESCRIÇÃO
TRATOR DE PNEU 4X4, 85 cv com grade
aradora de 16 discos, ano superior a 2005.
TRATOR DE ESTEIRA 20 TONELADAS,
POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 HP, COM
ESCARIFICADOR
TRASEIRO,
BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
CARREGADEIRA TRAÇADA MOTOR
MÍNIMO DE 63 HP, CAÇAMBA DE
APLICAÇÃO GERAL COM CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 0,90 M³, PESO DE

UNID

H

H

QTD

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

65

520

260
H
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04-

05-

06-

07-

08-

09-

10-

11-

12-

13-

OPERAÇÃO MÍNIMA de 5.360 kg, BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
ROLO COMPACTADOR, KIT PARA
CARNEIRO, SISTEMA DE VIBRAÇÃO
HIDRAULICO POTÊNCIA MÍNIMA DO
MOTOR DE 173 HP, 6 CILINDROS, PESO
OPERACIONAL SUPERIOR A 13.000 KG,
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO
DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
CAMINHÃO
CAÇAMBA
INCLINÁVEL
BASCULANTE,
TRUCK,
COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 M³, BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
RETROESCAVADEIRA
HIDRÁULICA,
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,60 M³,
PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 13.000
KG, COM MOTOR TURBO MÍNIMO DE 95
HP, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2009.
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA,
COM
PESO OPERACIONAL DA MÁQUINA DE
NO MÍNIMO 14.000 KG, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.
CAMINHÃO PIPA, TRUCADO, COM
CAPACIDADE
MÍNIMA
DE
10.000
LITROS,
MOTOR
DIESEL,
TIPO
MERCEDEZ
BENS
OU
SIMILAR,
POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 CV. ANO
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.
CAMINHÃO MUNCK, COM CESTO
AEREO
E
CARROCERIA
COMPARTIMENTADA,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005
CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE
LIMPEZA A SUCÇÃO, PESO BRUTO DE
23.000
KG,
MOTOR
15.935
CV,
INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO,
TANQUE DE 12.000 LITROS. INCLUINDO
MANUTENÇÃO.
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA
LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
PESO BRUTO DE 13.032 KG, LARGURA
DA LÂMINA DE 3,7 M – CHI DIURNO AF
06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTÊNCIA
LÍQUIDA
128
HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A
2,8 M³
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE
122 CV, TRAÇÃO 4 X 4, COM
ROÇADEIRA ACOPLADA – MATERIAIS
NAS OPERAÇÕES AF 02/2017, JERICO
ROÇADEIRA

H

243

MÊS

12

H

H

H

H

H

H

H

650

650

234

234

234

520

130

H
65
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5. PRAZO DE VIGÊNCIA:
5.1 - A vigência desta contratação será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura deste contrato. O
prazo do instrumento contratual poderá ser aumentado mediante Termo Aditivo, obedecendo aos limites
legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal N.º 8.666/93 e alterações posteriores.
6. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:
6.1 - A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da emissão
da ordem de serviço.
6.2 – As máquinas e os veículos deverão serem entregues na Avenida Juscelino Kubistchek, nº 589, Centro,
Guaratinga - BA.
6.3 - Caberá a CONTRATADA entregar as máquinas e os veículos solicitados, juntamente com os seguintes
documentos:
a) Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV (atualizado);
b) Apólices dos Seguros, devendo possuir seguro total, os limites de coberturas deverão ser de no mínimo
R$ 100.000,00 (cem mil reais), inclusive danos materiais a bens de terceiros e danos pessoais a terceiros,
bem como aos ocupantes das máquinas e dos veículos, sendo eventuais despesas com franquia de
responsabilidade da CONTRATADA.
6.4 - Os veículos deverão estar emplacados e em perfeitas condições para uso, conforme especificações
constantes neste Termo de Referência, estando incluídas nesta Manutenção (preventiva e corretiva,
incluindo substituição de peças, partes, lubrificantes.
6.5 - Para cálculo da proposta, referente aos custos relacionados a manutenção dos veículos com
quilometragem livre, os interessados deverão considerar mínimo de 10.000 km/mês.
6.6 - Todas as despesas decorrentes da locação das máquinas e dos veículos serão de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, bem como as despesas com insumos, peças, partes,
componentes, acessórios, materiais, transportes/reboque dos veículos e tributários decorrentes da
execução do contrato, cabendo-lhe, ainda a inteira responsabilidade (civil e/ou penal), por quaisquer
danos a terceiros, provenientes de negligência resultante da prestação do serviço;
6.7 - Deverão ser substituídos, em 48 (quarenta e oito) horas a partir da comunicação formal, o agente
disponibilizado pela CONTRATADA, cuja atuação, permanência ou comportamento forem julgados
prejudiciais e inconvenientes à execução dos serviços ou às normas da CONTRATANTE.
6.8 - Quando da contratação dos serviços, a CONTRATADA, deverá dispor de instalações com infraestrutura
completa para manutenção em Guaratinga, para o pronto atendimento nos prazos estipulados no contrato.
6.9 – As máquinas e os veículos serão objeto de vistoria, anotando-se na “Ficha de Vistoria”, fornecida pela
CONTRATADA, todas as observações sobre seu estado, por ocasião de sua entrega e posterior devolução;
6.10 - Será rejeitado no todo ou em parte, o objeto fornecido com especificações diferentes das estipuladas
neste Termo de Referência, bem como apresentadas na proposta de preços;
6.11 - Caso o objeto seja considerado INSATISFATÓRIO, será lavrado TERMO DE RECUSA, no qual se
consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
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6.12 - Na hipótese de substituição do objeto, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Coordenação Administrativa, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;
6.13 - Os veículos deverão estar com a documentação em dia, devendo ser apresentado, quando solicitado,
o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV, devidamente válido;
6.14 - Todas as máquinas e o veículos locados deverão estar em perfeito estado de conservação,
manutenção e assegurados, respeitando o ano de fabricação indicado nas especificações dos veículos
objeto desta licitação e com a documentação exigida;
6.15 - Em caso de avaria mecânica, acidente de trânsito ou qualquer outra situação que impeça a perfeita
utilização do veículo, a CONTRATADA deverá substituí-lo no intervalo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados a partir da notificação feita pela Administração, desde que não seja possível sanar o impedimento
em intervalo de tempo inferior;
6.16 - A remoção das máquinas e dos veículos será de responsabilidade da contratada e deverá ocorrer em
até 02 (duas) horas a partir do chamado;
6.17 - A substituição dos pneus, deverá ser realizada em até 48 (quarenta e oito) horas conforme
necessidade, contados da solicitação da Prefeitura Municipal de Guaratinga, os pneus deverão ser novos,
não remodelados/recauchutados, atendendo as exigências do CONTRAN, bem como as especificações
constantes nos manuais dos fabricantes dos veículos, o custo com a substituição dos mesmos será por conta
da CONTRATADA em caso de desgaste natural e por conta da CONTRATANTE nos casos de rasgos e/ou
furos causados por mal uso;
6.18 - O não atendimento aos prazos (substituição e/ou correção da situação impeditiva do uso adequado
dos veículos) acarretará suspensão diária do(s) veículo(s);
7. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:
7.1 - Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia –
CREA, da região da sede da Licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em
plena validade e com indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação.
7.2 - Comprovação de o licitante possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo
menos 01 (um) profissional, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente (Conselho
Regional de Engenharia – CREA), para atuar como responsável técnico.
7.3 - Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e
compatível, que comprove(m) que a licitante tenha executado, ou esteja executando, satisfatoriamente
serviços com o objeto da licitação.
7.4 - O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel
timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento,
bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação.
7.5 - Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou
pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da
Concorrente.
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7.6 - Deverão ser apresentados juntamente com a proposta de preços, catálogos oficiais ou documentos de
domínio público (folders, prospectos) dos veículos 0 (Zero) Km que comprovem as especificações técnicas
dos veículos ofertados.
7.7 - Deverão ser apresentados juntamente com a proposta de preços, planilhas de composição de custos
por Item para todo o Lote.
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
8.1 - O pagamento dos serviços efetivamente realizados, serão pagos mensalmente, mediante empenho, em
até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, na forma da Legislação em
vigor, devidamente atestada pelo órgão solicitante;
8.1.2 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas;
8.2 - Na data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a Contratada deverá estar em posse, em plena
vigência das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista (conforme exigidas na fase de habilitação);
8.3 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura,
devidamente corrigida.
8.4 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajuste de preço.
8.5 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
legislação vigente.
8.6 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
8.7 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada,
que porventura não tenha sido acordada no contrato.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1 - A CONTRATADA deverá designar formalmente um preposto para representá-la administrativamente
junto à Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA, durante o período de execução dos serviços, para exercer a
supervisão e controle quanto ao cumprimento do mesmo. No caso de substituição do preposto a
CONTRATADA deverá informar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, a indicação de novo
preposto;
9.2 - Atender imediatamente as solicitações da CONTRATANTE, referentes à substituição de empregados da
CONTRATADA que não cumpram com as condições estabelecidas nesta contratação ou cuja atuação,
permanência ou comportamento forem julgados prejudiciais e inconvenientes à execução dos serviços ou às
normas desta Prefeitura;
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9.3 - Transmitir aos seus profissionais as informações atinentes às atividades desta contratação obtidas junto
à CONTRATANTE; havendo substituição de qualquer veículo a CONTRATADA deverá atualizar os dados
junto ao agente Fiscalizador da CONTRATANTE;
9.4 - Assumir as despesas com as máquinas e os veículo referentes aos custos com seguro conforme
exigências do item 6.3 b) deste Termo de Referência, a manutenção, impostos, taxas, licenciamento, e
outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados;
9.5 - Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos causarem à CONTRATANTE,
ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão, procedendo imediatamente aos reparos ou indenização
cabíveis, assumindo o ônus e responsabilidade decorrente;
9.6 - Acatar as recomendações da fiscalização da CONTRATANTE, facilitando a ampla ação desta, com
pronto atendimento aos pedidos de esclarecimentos solicitados;
9.7 - Comunicar à CONTRATANTE, por escrito qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços e
prestar os esclarecimentos necessários;
9.8 - Encaminhar para CONTRATANTE, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, cópia do comunicado
sobre as multas cadastradas nos veículos SEM MOTORISTA, para que em tempo hábil, seja possível
apresentar recurso/defesa junto ao Detran, se assim aquele que deu causa o desejar fazer;
9.9 - Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus
empregados não mantêm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
9.10 - Responsabilizar-se pelas despesas de IPVA, emplacamento, licenciamento, seguro obrigatório, e
demais impostos referentes ao veículo;
9.11 - Os veículos locados, SEM MOTORISTAS, deverão contar com Seguro de proteção total em caso
de roubo, furto, colisão e incêndio, incluindo proteção adicional de danos materiais de bens de
terceiros e danos pessoais a terceiros e aos ocupantes do veículo;
9.13 - Em relação ao seguro contratado, a CONTRATADA poderá optar pelos valores de franquias que
desejarem. Entretanto, os limites de coberturas deverão ser de no mínimo R$ 100.000,00 (cem mil
reais), inclusive danos materiais a bens de terceiros e danos pessoais a terceiros, bem como aos
ocupantes do veículo;
9.14 – Substituir as máquinas e os veículos que não se apresentar em perfeitas condições de utilização, no
prazo de 02 (dois) dias uteis;
9.15 - Disponibilizar profissionais para execução dos serviços, assumindo total e exclusiva responsabilidade
pelo cumprimento integral do objeto desta contratação;
9.16 - Permitir, a qualquer tempo a reavaliação de inspeção nos veículos colocados à disposição da
CONTRATANTE, com a finalidade de verificar as condições de conservação, manutenção e segurança;
9.17 - Substituir, em caso de avaria mecânica ou acidente de trânsito, o veículo avariado/acidentado no
intervalo de até 48 (quarenta e oito) horas, a partir da comunicação feita pela contratante;
9.18 - Manter seus empregados, enquanto permanecerem nas dependências da garagem do Município de
Guaratinga/BA, trajando uniformes com logotipo da empresa CONTRATADA e crachás de identificação,
sujeitos as normas disciplinares e segurança do trabalho;
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9.19 - Responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados, por meios próprios ou mediante fornecimento
de vale-transporte, para cobertura do trajeto residencial/local do trabalho e vice-versa;
9.20 - É de inteira responsabilidade da contratada a remoção dos equipamentos ao final do contrato.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
10.1 - Efetuar o pagamento no prazo fixado neste Termo de Referência;
10.2 - Receber os serviços descritos e especificados na Proposta da CONTRATADA;
10.3 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrências de eventuais anormalidades nos serviços
executados, em consonância com o prazo estipulado de entrega para a sua regularização;
10.4 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar seus serviços dentro das
normas e condições estabelecidas no Termo de Referência;
10.5 - Disponibilizar motorista devidamente habilitado na categoria exigida para o veículo locado, SEM
MOTORISTAS, conforme exigência do Código de Trânsito Brasileiro, assumindo integralmente a
responsabilidade pela capacidade funcional e idoneidade moral do motorista, bem como dos danos por ele
ocasionados, de natureza administrativa, civil ou criminal, sendo também de exclusiva responsabilidade da
CONTRATANTE todo e qualquer encargo de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial,
resultante da contratação de motorista no que se refere aos Itens nos quais a CONTRATADA locará veículo
SEM CONDUTOR;
10.6 – As máquinas e os veículos deverão ser disponibilizados aos agentes públicos indicados pela
CONTRATANTE que serão responsabilizados pelo mau uso dos veículos, bem como por quaisquer infrações
de trânsito sob a sua condução. A CONTRATANTE será responsável em indicar o respectivo infrator, para
devida apuração das responsabilidades e ressarcimentos, conforme definidas na legislação em vigor;
10.7 – Arcar com custos de franquia referente ao seguro dos veículos locados SEM MOTORISTA em caso
de quaisquer sinistros e danos causados por mal uso dos mesmos;
10.8 - Fiscalizar e aplicar as penalidades e sanções previstas no contrato;
10.9 - Caberá à CONTRATANTE a guarda dos veículos locados, SEM MOTORISTAS, em suas
dependências ou no lugar por ela determinado;
10.10 – As máquinas e os veículos disponibilizados pela CONTRATADA poderão ser identificados através de
plotagem ou outro meio similar, cabendo a CONTRATANTE todos os custos inerentes a este serviço;
10.11 - É da responsabilidade da CONTRATANTE a despesa com abastecimento dos veículos de
quilometragem livre;
10.12 - Nomear comissão de fiscalização, a qual terá poderes para acompanhar a execução dos serviços,
podendo receber, atestar, rejeitar, orientar a CONTRATADA, tudo para a melhor prestação dos serviços;
10.13 - Preparar a planilha mensal de apontamento de dias de locação de cada veículo a fim de possibilitar o
fechamento das medições individuais de cada equipamento;
10.14 - Rejeitar, no todo ou em parte dos veículos fornecidos em desacordo com as características
estabelecidas neste Termo (Art. 76, da Lei n° 8.666/1993).
11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Órgão:
2.07 - Secretaria Mun. de Infraestrutura
Projeto / Atividade:
15.122.0143.2.011 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de
Infraestrutura
Projeto / Atividade:
26.782.0145.2.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS E RODAGENS
Elementos de Despesa:
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos:
00
Recursos Ordinários
Fonte de Recursos:
42
Royaltes
Fonte de Recursos:
16
Cide
12. GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO
12.1 - A gestão do contrato e a fiscalização e o acompanhamento dos serviços serão de responsabilidade da
Senhora IZAIAS PEREIRA REZENDE, nomeado pela Decreto Municipal nº 002/2021, Secretário
Municipal de Infraestrutura;
12.2 - A fiscalização se reserva o direito de impugnar os serviços que não forem feitos a contento, ficando a
CONTRATADA obrigada a refazê-los sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;
12.3 - São atividades da Fiscalização da CONTRATANTE, sem se limitar a:
a) Receber requisições e providenciar os veículos e motoristas para atendimento;
b) Controlar a movimentação e frequência dos motoristas que utilizarão os veículos;
c) Inspecionar, diariamente, antes do início das atividades, os veículos disponibilizados, verificando a
conservação, limpeza e o pleno funcionamento;
d) Escalar motoristas para tarefas em finais de semana, feriado ou em horário especial, quando requisitado;
e) Verificar se todo o pessoal está devidamente uniformizado, atentando para os detalhes de higiene pessoal
(barba, cabelo, unhas etc.) e de higiene das roupas;
f) Proceder às sanções e, se for o caso, a substituição do profissional da CONTRATADA que não atender às
recomendações da CONTRATANTE;
g) Fazer o controle das folhas de ponto dos profissionais da CONTRATADA, acompanhando diariamente seu
correto preenchimento e encaminhando relatório ao gestor/fiscal do contrato;
h) Controlar, conferir e encaminhar ao gestor/fiscal do contrato, os relatórios e formulários, diários ou
mensais, próprios da CONTRATANTE;
i) Coordenar os empregados de forma a evitar atrito ou confronto de qualquer natureza, com servidores ou
visitantes, buscando, em caso de dúvida, esclarecimento e orientação junto à unidade fiscalizadora do
contratante;
13. CONDIÇÕES GERAIS:
13.1 - O contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte,
sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
13.2 - Para assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá apresentar dentro do prazo para assinatura
do contrato os seguintes documentos:

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OLCZMD0DE1SV0AEXXPBYCA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
15 de Abril de 2021
34 - Ano - Nº 2949

Guaratinga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
a) Planilhas de composição de custos unitários realinhadas de acordo com o lance vencedor relativos
aos motoristas, atendendo a convenção coletiva e/ou legislação pertinente bem como todos os
custos inerentes ao serviço.
b) Apresentação dos veículos que serão utilizados em contrato para devida vistoria técnica, que deverão ser
de sua comprovada propriedade ou posse, por meio de contrato de aluguel, só serão aceitos veículos de
terceiros para serem vistoriados em caso de expressa anuência da CONTRATANTE.
13.4 - Para as máquinas e os veículos locados:
a) O regime de trabalho a ser considerado para efeito de composição de preços, será o executado em
horário administrativo, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, das 8:00h às 17:00h, incluindo neste
período o intervalo para o almoço de uma hora.
b) A contratante se responsabilizará por quaisquer infrações de trânsito cometidas, seja nas esferas civil ou
penal;
c) As máquinas e os veículos devem estar sempre limpos para o serviço, e devem ser lavados no mínimo 1
(uma) vez por semana. Sempre que ocorrer eventualidade do veículo estar sujo, este deverá ser limpo;

_____________________________________
Izaias Pereira Rezende
Decreto Municipal nº 002 de janeiro de 2021
Secretário Municipal de Infraestrutura
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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0006/2021
TIPO: MENOR PREÇO LOTE ÚNICO
OBJETO: O objetivo desta licitação é registrar preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de máquinas e veículos pesados para atender as
demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Guaratinga, de acordo com as exigências constantes
no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante e indissociável deste Edital.
“ESCLARECIMENTO QUANTO A NÃO DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO”
Tanto o Decreto 3555/2000 quanto a Lei 10520/2002 preconiza os elementos que constarão no edital,
inexistindo a obrigatoriedade de constar no edital o orçamento e planilhas estimando do custo da
contratação, sendo obrigado constar tão somente no processo licitatório.
O TCU segue orientação da obrigação de constar a estimativa tão somente no processo. Este entendimento
é de grande relevância uma vez que compete exclusivamente à união legislar sobre as normas gerais de
licitação – inciso XXVII, artigo 22 da CF – e o alcance das Decisões do TCU está expresso na Súmula nº
222:
Súmula nº 222
As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de normas gerais de licitação, sobre as
quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 006/2021
(preenchida em papel timbrado da proponente)
DADOS A
PROPOSTA

CONSTAR

NA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/Fax
Nome do Representante Legal
Estado civil do Representante
Legal

Nacionalidade do Representante
Legal

Identidade
Legal

CPF do Representante Legal

do

Representante

Prazo de Validade da Proposta
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Local de Entrega

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente
licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS:

ITEM
01-

02-

03-

04-

05-

06-

07-

08-

DESCRIÇÃO
TRATOR DE PNEU 4X4, 85 cv com grade
aradora de 16 discos, ano superior a 2005.
TRATOR DE ESTEIRA 20 TONELADAS,
POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 HP, COM
ESCARIFICADOR
TRASEIRO,
BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
CARREGADEIRA TRAÇADA MOTOR
MÍNIMO DE 63 HP, CAÇAMBA DE
APLICAÇÃO GERAL COM CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 0,90 M³, PESO DE
OPERAÇÃO MÍNIMA de 5.360 kg, BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
ROLO COMPACTADOR, KIT PARA
CARNEIRO, SISTEMA DE VIBRAÇÃO
HIDRAULICO POTÊNCIA MÍNIMA DO
MOTOR DE 173 HP, 6 CILINDROS, PESO
OPERACIONAL SUPERIOR A 13.000 KG,
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO
DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
CAMINHÃO
CAÇAMBA
INCLINÁVEL
BASCULANTE,
TRUCK,
COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 M³, BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
RETROESCAVADEIRA
HIDRÁULICA,
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,60 M³,
PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 13.000
KG, COM MOTOR TURBO MÍNIMO DE 95
HP, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2009.
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA,
COM
PESO OPERACIONAL DA MÁQUINA DE
NO MÍNIMO 14.000 KG, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.
CAMINHÃO PIPA, TRUCADO, COM
CAPACIDADE
MÍNIMA
DE
10.000
LITROS,
MOTOR
DIESEL,
TIPO
MERCEDEZ
BENS
OU
SIMILAR,
POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 CV. ANO
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.

UNID

H

QTD

520

H

260

H

243

MÊS

12

H

H

VALOR
TOTAL (R$)

65

H

H

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

650

650

234
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09-

10-

11-

12-

13-

CAMINHÃO MUNCK, COM CESTO
AEREO
E
CARROCERIA
COMPARTIMENTADA,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005
CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE
LIMPEZA A SUCÇÃO, PESO BRUTO DE
23.000
KG,
MOTOR
15.935
CV,
INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO,
TANQUE DE 12.000 LITROS. INCLUINDO
MANUTENÇÃO.
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA
LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
PESO BRUTO DE 13.032 KG, LARGURA
DA LÂMINA DE 3,7 M – CHI DIURNO AF
06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTÊNCIA
LÍQUIDA
128
HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A
2,8 M³
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE
122 CV, TRAÇÃO 4 X 4, COM
ROÇADEIRA ACOPLADA – MATERIAIS
NAS OPERAÇÕES AF 02/2017, JERICO
ROÇADEIRA

H

H

H

H

234

234

520

130

H
65

TOTAL
R$
*Observações:
a) Carimbar a proposta com CNPJ;
b) Rubricar todas as páginas da proposta;
c) Deverão ser apresentados juntamente com a proposta de preços;
d) Especificar em sua proposta comercial marca, modelo e versão (quando este possuir mais de uma)
das máquins e dos veículos a serem ofertados;
e) Apresentar juntamente com a proposta de preços, planilhas de composição de custos por Item
para todo o Lote;
h) Informar nome e CPF do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.
___________________, ____ de _____________ de 2021.

____________________________________
NOME DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF
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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(inciso VII doa artigo 4º d Lei nº 10.520 de 2002)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021
TIPO: MENOR PREÇO LOTE ÚNICO
OBJETO: O objetivo desta licitação é registrar preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de máquinas e veículos pesados para atender as
demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Guaratinga, de acordo com as exigências constantes
no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante e indissociável deste Edital.
A empresa xxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxx, com endereço xxxxxxxxxxxxxx, Nº xxx,
Bairro:xxxxxxxxxx Cidade xxxxxxxxxxxxxx Estado xxxxxxxxxxxxxx. Representada nesta pelo Sr (a)
xxxxxxxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade n.º xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o n.º
xxxxxxxxxxxxxx, DECLARA sob as penas da lei cumprir plenamente os requisitos de habilitação através
dos documentos contidos no ENVELOPE nº 03 – HABILITAÇÃO, de acordo com as exigências constantes
no Edital de Pregão Presencial SRP nº 006/2021.

__________________, ____ de ____________ de 2021.

____________________________________
NOME DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF
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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021
TIPO: MENOR PREÇO LOTE ÚNICO
OBJETO: O objetivo desta licitação é registrar preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de máquinas e veículos pesados para atender as
demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Guaratinga, de acordo com as exigências constantes
no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante e indissociável deste Edital.
A empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ (CNPJ), estabelecida na (ENDEREÇO COMPLETO),
por intermédio do seu representante legal (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), CPF (CPF), infraassinado, para cumprimento no inciso VII, do Artigo 4º, da Lei Federal 10.520/02, de 17/07/2002,
publicada no D.O.U de 18/07/2002, DECLARA que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que
cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL)
SRP Nº 006/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Guaratinga/BA, ____ de _____________ de 2021.

____________________________________
NOME DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF
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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (LEI Nº
9.854/99)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021
TIPO: MENOR PREÇO LOTE ÚNICO
OBJETO: O objetivo desta licitação é registrar preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de máquinas e veículos pesados para atender as
demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Guaratinga, de acordo com as exigências constantes
no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante e indissociável deste Edital.

Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e artigo 7º, inciso
XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito) anos para trabalhos noturnos,
perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer tipo de trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha imediata inabilitação
ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso.

Guaratinga/BA, ____ de _____________ de 2021.

____________________________________
NOME DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF
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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MEI / ME / EPP / COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART.
34 DA LEI 11.488, DE 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021
TIPO: MENOR PREÇO LOTE ÚNICO
OBJETO: O objetivo desta licitação é registrar preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de máquinas e veículos pesados para atender as
demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Guaratinga, de acordo com as exigências constantes
no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante e indissociável deste Edital.

(nome/razão social), inscrita no CNPJ n° (Nº), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
(NOME), portador(a) da Carteira de Identidade nº (Nº) e do CPF nº (Nº), DECLARA, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO
PORTE nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do
artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Guaratinga/BA, ____ de _____________ de 2021.

____________________________________
NOME DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF
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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021
ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
O Município de Guaratinga/BA, doravante denominada CONTRATANTE, com sede na Avenida Juscelino
Kubistchek, 589, Centro - CEP: 45.840-000, na cidade de Guaratinga/BA, inscrita no CNPJ sob nº.
13.634.985/0001-59, representada neste ato pela Prefeita Municipal, Senhora Marlene Dantas Martins,
no uso de suas atribuições, nos termos do que dispõem a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº.
10.520, de 17/07/02, o Decreto nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, e a empresa ___________________,
inscrita no CNPJ sob o n.º ______________, situada na Rua ________________, _____, Bairro
_____________, Cidade/UF, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu
Representante, _______________, portador da Cédula de Identidade nº ________ - SSP/UF - e inscrito no
CPF sob o nº ___________, resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto,
observadas as condições do Edital que regem o Processo Administrativo nº 071/2021 - Pregão Presencial
SRP Nº 006/2021 firmam o presente contrato nos termos e condições das cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
locação de máquinas e veículos pesados para atender as demandas das Secretarias da Prefeitura
Municipal de Guaratinga, de acordo com as exigências constantes no Anexo I – Termo de Referência,
parte integrante e indissociável do Edital de Pregão Presencial SRP Nº 006/2021.
1.2 Parágrafo Único – Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de Referência
e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes do Processo
Administrativo nº 071/2021, Pregão Presencial SRP nº 006/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE PAGAMENTO
2.1 - O pagamento dos serviços efetivamente realizados, serão pagos mensalmente, mediante empenho, em
até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, na forma da Legislação em
vigor, devidamente atestada pelo órgão solicitante;
2.1.2 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas;
2.2 - Na data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a Contratada deverá estar em posse, em plena
vigência das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista (conforme exigidas na fase de habilitação);
2.3 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura,
devidamente corrigida.
2.4 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajuste de preço.
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2.5 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
legislação vigente.
2.6 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
2.7 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada,
que porventura não tenha sido acordada no contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
3.1 Pelo objeto descrito no objeto do instrumento convocatório o Município de Guaratinga/BA pagará ao
contratado o valor total de R$ _________(_______________________).
3.2 – Os preços unitários e totais conforme planilha abaixo
. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS:

ITEM
01-

02-

03-

04-

05-

06-

DESCRIÇÃO
TRATOR DE PNEU 4X4, 85 cv com grade
aradora de 16 discos, ano superior a 2005.
TRATOR DE ESTEIRA 20 TONELADAS,
POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 HP, COM
ESCARIFICADOR
TRASEIRO,
BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
CARREGADEIRA TRAÇADA MOTOR
MÍNIMO DE 63 HP, CAÇAMBA DE
APLICAÇÃO GERAL COM CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 0,90 M³, PESO DE
OPERAÇÃO MÍNIMA de 5.360 kg, BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
ROLO COMPACTADOR, KIT PARA
CARNEIRO, SISTEMA DE VIBRAÇÃO
HIDRAULICO POTÊNCIA MÍNIMA DO
MOTOR DE 173 HP, 6 CILINDROS, PESO
OPERACIONAL SUPERIOR A 13.000 KG,
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO
DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
CAMINHÃO
CAÇAMBA
INCLINÁVEL
BASCULANTE,
TRUCK,
COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 M³, BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
RETROESCAVADEIRA
HIDRÁULICA,
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,60 M³,
PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 13.000
KG, COM MOTOR TURBO MÍNIMO DE 95
HP, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2009.

UNID

H

QTD

VALOR
TOTAL (R$)

65

H

520

H

260

H

243

MÊS

12

H

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

650
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07-

08-

09-

10-

11-

12-

13-

ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA,
COM
PESO OPERACIONAL DA MÁQUINA DE
NO MÍNIMO 14.000 KG, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.
CAMINHÃO PIPA, TRUCADO, COM
CAPACIDADE
MÍNIMA
DE
10.000
LITROS,
MOTOR
DIESEL,
TIPO
MERCEDEZ
BENS
OU
SIMILAR,
POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 CV. ANO
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.
CAMINHÃO MUNCK, COM CESTO
AEREO
E
CARROCERIA
COMPARTIMENTADA,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005
CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE
LIMPEZA A SUCÇÃO, PESO BRUTO DE
23.000
KG,
MOTOR
15.935
CV,
INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO,
TANQUE DE 12.000 LITROS. INCLUINDO
MANUTENÇÃO.
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA
LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
PESO BRUTO DE 13.032 KG, LARGURA
DA LÂMINA DE 3,7 M – CHI DIURNO AF
06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTÊNCIA
LÍQUIDA
128
HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A
2,8 M³
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE
122 CV, TRAÇÃO 4 X 4, COM
ROÇADEIRA ACOPLADA – MATERIAIS
NAS OPERAÇÕES AF 02/2017, JERICO
ROÇADEIRA

H

H

H

H

H

H

650

234

234

234

520

130

H
65

3.3 Os recursos para pagamento das despesas são oriundos do Orçamento Municipal conforme dotações
orçamentárias:
Órgão:
2.07 - Secretaria Mun. de Infraestrutura
Projeto / Atividade:
15.122.0143.2.011 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de
Infraestrutura
Projeto / Atividade:
26.782.0145.2.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS E RODAGENS
Elementos de Despesa:
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos:
00
Recursos Ordinários
Fonte de Recursos:
42
Royaltes
Fonte de Recursos:
16
Cide
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
4.1- Os valores pactuados poderão sofrer reajustamento para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato mediante acordo entre as partes e lavratura de Termo de Aditamento conforme disposto no Art.
65 da Lei Federal 8.666/93.
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4.2 – Qualquer reajuste que venha a ocorrer para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro se dará por
meio da planilha de composição de custos que comprove variação nos custos incialmente contratados.

CLAUSULA QUINTA - EXECUÇÃO DO CONTRATO
5.1 - O prazo para execução do contrato correrá a partir da assinatura até 31 de dezembro de 2021 podendo
ser prorrogado na forma do art.57 da Lei nº. 8.666/93.
5.2 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Administração Municipal.
5.3 - A Secretaria Municipal de Infraestrutura manterá registros próprios de todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem as competências do representante
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção de medidas convenientes.
5.4 - O contratado‚ responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não incluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo Órgão interessado, fica ainda o contratado
responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1 - O presente instrumento terá vigência a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021,
podendo ser prorrogado na forma do art.57 da Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
7.1 - O contratado deverá estar apto a fornecer e presta os serviços imediatamente após a assinatura do
presente contrato.

CLAUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
8.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que preceitua o art. 65, §
1°, da Lei Federal N°. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
9.1 - O presente contrato será regido nos termos das Leis Nº 10.520/02 e Nº 8.666/93 e suas alterações
ulteriores, obedecendo às normas de Direito Público, suplementadas pelos princípios da teoria geral dos
contratos e do Direito Privado, respectivamente.

CLAÚSULA DÉCIM A – DO FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DAS MÁQUINAS E DOS
VEÍCULOS
10.1 - PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO:
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10.1.2 - A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da
emissão da ordem de serviço.
10.2 - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO:
10.2.1 – As máquinas e os veículos serão objeto de vistoria, anotando-se na “Ficha de Vistoria”,
fornecida pela CONTRATADA, todas as observações sobre seu estado, por ocasião de sua entrega e
posterior devolução;
10.2.2 - Caso o objeto seja considerado INSATISFATÓRIO, será lavrado TERMO DE RECUSA, no qual se
consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas;
10.3 - A CONTRATANTE fica obrigada a atender todas as obrigações constantes no Termo de Referência
conforme Item 1.3 desta Ata.
10.1 - PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO:
10.1.2 - A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da
emissão da ordem de serviço.

CLÁUSULA DÉCIM A PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRAT ADA
11.1 - A Contratada obriga-se a:
11.1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a atender todas as “Ordem de Serviço” expedidas durante a
vigência desta Ata, dentro da quantidade estabelecida;
11.1.2 - A CONTRATADA fica obrigada a atender todas as obrigações constantes no Termo de Referência
conforme Item 1.2 deste Contrato;

CLÁUSULA DÉCIM A SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRAT ANTE
12.2 - A Contratante obriga-se a:
12.2.1 - Dar, no que couber e dentro dos limites estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Guaratinga, livre e
completo acesso ao pessoal da CONTRATADA, encarregada do cumprimento dos serviços objeto deste
contrato;
12.2.2 - Efetuar o pagamento nas datas aprazadas;
12.2.3 - Rejeitar, no todo ou em parte os veículos fornecidos em desacordo com as características
estabelecidas neste Termo (Art. 76, da Lei n° 8.666/1993).
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12.2.4 - A CONTRATANTE fica obrigada a atender todas as obrigações constantes no Termo de Referência
conforme Item 1.2 deste Contrato;

CLÁUSULA DÉCIM A TERCEIRA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
13.1 - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível
reparação.

CLÁUSULA DÉCIM A QUARTA– DO CONTROLE DA EXECUÇÃO
14.1 - O Município de Guaratinga/BA, exercerá a fiscalização, através do Senhor IZAIAS PEREIRA
REZENDE , nomeado pelo Decreto Municipal nº 002/2021, Secretario Municipal de Infraestrutura servidor
designado, que verificará a procedência dos veículos comprovando a qualidade dos mesmos e registrará
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante
vencedora, verificando irregularidade serão aplicadas as sanções previstas, constantes neste Edital.
14.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município Guaratinga/BA, em nada restringe a
responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto
do contrato.
14.3 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
14.4 - A fiscalização de que trata este Item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei nº 8.666, de 1993.
14.5 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIM A QUINT A – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002,
do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da
contratação:
a) Inexecução total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
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d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.
15.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos
ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total
ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor
cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Guaratinga/BA pelo prazo de
até cinco anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados;
15.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
15.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no sub Item anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do
contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
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15.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
15.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
15.7 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
15.8 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
15.9 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
15.10 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.11 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
16.1 A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
c) A inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo enseja sua rescisão pela Administração, com as
consequências previstas;
d) Constituem motivos para rescisão do Contrato Administrativo os previstos no art. 78 da Lei Federal n.º
8666/93.
e) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sem que haja culpa da
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
f) A rescisão contratual de que trata o art. 78 no inciso I, acarreta as consequências previstas no art. 80,
incisos I a IV, ambos da Lei n°. 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES
17.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato Administrativo dentro do prazo
estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito,
a critério da Administração e garantida a prévia defesa, às penalidades estabelecidas nos incisos I, III e IV do
art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
17.2 Pelo atraso injustificado no fornecimento fica sujeito o Contratado às penalidades previstas no caput do
art. 86 da Lei Federal n°. 8.666/93, na seguinte conformidade:
a) atraso até 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso.
b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 3% (três por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso.
c) Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo, a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar as sanções previstas no art. 87 nos incisos I, III e IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e multa de
15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços não executados.
d). Multa correspondente a diferença de preço resultante da nova licitação realizada para complementação
ou realização da obrigação não cumprida.
e). Aplicadas às multas, a administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a
sua imposição.
f). As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. Os signatários elegem o Foro da Comarca de Guaratinga Estado da Bahia para dirimirem os conflitos
caso existentes no descumprimento das cláusulas do presente contrato. E por estarem justos e acordados,
assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Guaratinga/BA, _____de ______ de 2021.
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Marlene Dantas Martins
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
CONTRATADO(A)
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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021
ANEXO VIII – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021
TIPO: MENOR PREÇO LOTE ÚNICO
OBJETO E ESPECIFICAÇÕES:
1.1 - O Município de Guaratinga, com sede na Avenida Juscelino Kubistchek, 589 - Centro, Guaratinga/BA,
inscrito no CNPJ sob o nº 13.634.985/0001-59, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora
Marlene Dantas Martins e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante
denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos das disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital
do Pregão Presencial SRP Nº 006/2021, que originou esta Ata, de acordo com o resultado da classificação
das propostas apresentadas e transcurso o prazo para interposição de recursos, resolve registrar os preços
da empresa abaixo identificada, a seguir denominada simplesmente FORNECEDOR, que firmam a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.
FORNECEDOR:
CNPJ:
ENDEREÇO: Rua/Bairro/cidade/CEP.
1.2 O objeto do presente Ata é registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de locação de máquinas e veículos pesados para atender as demandas das
Secretarias da Prefeitura Municipal de Guaratinga, de acordo com as exigências constantes no Anexo I –
Termo de Referência, parte integrante e indissociável do Edital de Pregão Presencial SRP Nº 006/2021.
1.3 Parágrafo Único – Integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos, o Termo de Referência e a
Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes do Processo Administrativo
nº 071/2021, Pregão Presencial SRP nº 006/2021.
1.4 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2 – DA VIGÊNCIA DA AT A DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência da data de sua assinatura até o prazo de 12 (doze) meses.

3 – DA ALTERAÇÃO DA AT A DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A Ata de Registro de Preços NÃO PODERÁ sofrer alterações;

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OLCZMD0DE1SV0AEXXPBYCA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
15 de Abril de 2021
52 - Ano - Nº 2949

Guaratinga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
3.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da
Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
3.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado
no mercado, o órgão gerenciador deverá:
3.4 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
3.5 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
3.6 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.7 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
3.8 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
3.9 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.10 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
3.11 - Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de
Preços aos órgãos participantes, se houver.

4 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
4.1 - O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
4.2 - Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
4.3 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.4 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
4.5 - Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OLCZMD0DE1SV0AEXXPBYCA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
15 de Abril de 2021
53 - Ano - Nº 2949

Guaratinga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
4.6 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de
força maior.
4.7 - Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do
fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

5 – DA CONTRAT AÇÃO COM OS FORNECEDORES
5.1 - A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra
ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
5.2 - As condições de fornecimento constam do Termo de Referência Anexo ao Edital, e poderão ser
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
5.3 - O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de
02 (dois) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o
Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.4 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.5 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante,
ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas
que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.

6 – DA VIGÊNCIA DA CONTRAT AÇÃO
6.1 – A Ata de Registro de Preços firmada com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições
definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, até o prazo de 12 (doze)
meses, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666,
de 1993;
6.2 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro de 2021, para fins de inscrição em restos a pagar.

7 – DO PREÇO E VALOR
7.1 - Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis;
7.2 – Os preços unitários e totais conforme planilha abaixo:
. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS:
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD

VALOR

VALOR
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UNID
01-

02-

03-

04-

05-

06-

07-

08-

09-

10-

11-

TRATOR DE PNEU 4X4, 85 cv com grade
aradora de 16 discos, ano superior a 2005.
TRATOR DE ESTEIRA 20 TONELADAS,
POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 HP, COM
ESCARIFICADOR
TRASEIRO,
BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
CARREGADEIRA TRAÇADA MOTOR
MÍNIMO DE 63 HP, CAÇAMBA DE
APLICAÇÃO GERAL COM CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 0,90 M³, PESO DE
OPERAÇÃO MÍNIMA de 5.360 kg, BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
ROLO COMPACTADOR, KIT PARA
CARNEIRO, SISTEMA DE VIBRAÇÃO
HIDRAULICO POTÊNCIA MÍNIMA DO
MOTOR DE 173 HP, 6 CILINDROS, PESO
OPERACIONAL SUPERIOR A 13.000 KG,
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO
DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
CAMINHÃO
CAÇAMBA
INCLINÁVEL
BASCULANTE,
TRUCK,
COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 M³, BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
RETROESCAVADEIRA
HIDRÁULICA,
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,60 M³,
PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 13.000
KG, COM MOTOR TURBO MÍNIMO DE 95
HP, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2009.
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA,
COM
PESO OPERACIONAL DA MÁQUINA DE
NO MÍNIMO 14.000 KG, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.
CAMINHÃO PIPA, TRUCADO, COM
CAPACIDADE
MÍNIMA
DE
10.000
LITROS,
MOTOR
DIESEL,
TIPO
MERCEDEZ
BENS
OU
SIMILAR,
POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 CV. ANO
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.
CAMINHÃO MUNCK, COM CESTO
AEREO
E
CARROCERIA
COMPARTIMENTADA,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005
CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE
LIMPEZA A SUCÇÃO, PESO BRUTO DE
23.000
KG,
MOTOR
15.935
CV,
INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO,
TANQUE DE 12.000 LITROS. INCLUINDO
MANUTENÇÃO.
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA
LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
PESO BRUTO DE 13.032 KG, LARGURA

H

UNITÁRIO
(R$)
65

H

520

H

260

H

243

MÊS

12

H

H

H

H

H

TOTAL (R$)

650

650

234

234

234

520
H
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12-

13-

DA LÂMINA DE 3,7 M – CHI DIURNO AF
06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTÊNCIA
LÍQUIDA
128
HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A
2,8 M³
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE
122 CV, TRAÇÃO 4 X 4, COM
ROÇADEIRA ACOPLADA – MATERIAIS
NAS OPERAÇÕES AF 02/2017, JERICO
ROÇADEIRA

H

130

H
65

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRAT ANTE E DA CONTRATADA
8.1 - A Contratada obriga-se a:
8.1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a atender todas as “Ordem de Serviço” expedidas durante a vigência
desta Ata, dentro da quantidade estabelecida;
8.1.2 - A CONTRATADA fica obrigada a atender todas as obrigações constantes no Termo de Referência
conforme Item 1.3 desta Ata;
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.2 - A Contratante obriga-se a:
8.2.1 - Dar, no que couber e dentro dos limites estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA,
livre e completo acesso ao pessoal da CONTRATADA, encarregada do cumprimento dos serviços objeto
deste contrato;
8.2.2 - Efetuar o pagamento nas datas aprazadas;
8.2.3 - Rejeitar, no todo ou em parte os veículos fornecidos em desacordo com as características
estabelecidas neste Termo (Art. 76, da Lei n° 8.666/1993).
8.2.4 - A CONTRATANTE fica obrigada a atender todas as obrigações constantes no Termo de Referência
conforme Item 1.3 desta Ata;

9 - DA ADESÂO DO CARONA:
9.1 - NÃO SERÁ PERMITIDO CARONA.
10 – DO CANCELAMENTO DA AT A DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas
seguintes situações:
10.1.1 - Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:
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10.1.1.1 - O Fornecedor detentor do preço registrado não cumprir as obrigações constantes desta Ata de
Registro de Preços;
10.1.1.2 - O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
10.1.1.3 - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços
decorrente do Registro de Preços;
10.1.1.4 - Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado;
10.1.1.5 - O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou contrato
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus incisos da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;
10.1.1.6 - Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
10.1.2 - Pelo FORNECEDOR:
10.1.2.1 - Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências do
Instrumento Convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência de 30 (trinta) dias,
sem prejuízo das penalidades previstas no Instrumento Convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento
ao Município de Guaratinga/BA por perdas e danos;
10.1.2.2 - Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior.
10.2 - O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

11 – DO FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO
11.1 - PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO:
11.1.2 - A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da
emissão da ordem de serviço.
11.2 - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO:
11.2.1 - Os veículos serão objeto de vistoria, anotando-se na “Ficha de Vistoria”, fornecida pela
CONTRATADA, todas as observações sobre seu estado, por ocasião de sua entrega e posterior devolução;
11.2.2 - Caso o objeto seja considerado INSATISFATÓRIO, será lavrado TERMO DE RECUSA, no qual se
consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas;
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11.3 - A CONTRATANTE fica obrigada a atender todas as obrigações constantes no Termo de Referência
conforme Item 1.3 desta Ata.
12 – DO PAGAMENTO
12.1 - O pagamento dos serviços efetivamente realizados, serão pagos mensalmente, mediante empenho,
em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, na forma da Legislação em
vigor, devidamente atestada pelo órgão solicitante;
12.1.2 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas;
12.2 - Na data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a Contratada deverá estar em posse, em plena
vigência das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista (conforme exigidas na fase de habilitação);
12.3 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura,
devidamente corrigida.
12.4 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajuste de preço.
12.5 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
legislação vigente.
12.6 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
12.7 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

13 – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
13.1 - O Município de Guaratinga/BA, exercerá a fiscalização, através do Senhor IZAIAS PEREIRA
REZENDE, nomeado pelo Decreto Municipal nº 002/2021, Secretario Municipal de Infraestrutura servidor
designado, que verificará a procedência dos veículos comprovando a qualidade dos mesmos e registrará
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante
vencedora, verificando irregularidade serão aplicadas as sanções previstas, constantes neste Edital.
13.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do registro de preço.
13.3 - A fiscalização de que trata este Item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei nº 8.666, de 1993.
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13.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

14 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002,
do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da
contratação:
a) Inexecução total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.
14.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos
ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total
ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor
cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Guaratinga pelo prazo de até dois
anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
anos;
e) 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
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que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos
prejuízos causados;
14.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
14.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no sub Item anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do
contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
14.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
14.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
14.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
14.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
14.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
14.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
14.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Presencial para
Registro de Preços nº. 006/2021 e a proposta vencedora da contratada.
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Guaratinga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
15.2 - A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o respectivo extrato
no Diário Oficial.
15.3 - É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços,
nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra.
15.4 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao
Decreto nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, Decretos Municipais nº. 052 e 053/2017, à Lei nº 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de
1993, subsidiariamente.

15.5 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum – Comarca de
Guaratinga/BA, com exclusão de qualquer outro.

Guaratinga/BA, _____de ___2021

MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Marlene Dantas Martins
Prefeita Municipal
Órgão Gerenciador

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
Empresa Participante (fornecedor
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