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MUNICÍPIO DE COCOS
PREGÃO PRESENCIAL N.° 033-2019
OBJETO
Contratação de Engenheiro Civil para a realização de serviços técnicos e operacionais para Secretaria
Municipal de Infraestrutura do Município de Cocos-BA, de acordo com as condições e demais
especificações contidas no Edital e seus Anexos.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar desta licitação quaisquer interessados (pessoas fisicas e/ou jurídicas) que
comprovem possuir os requisitos mínimos de habilitação e cujo objeto social da empresa, expresso
no estatuto ou contrato social, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto desta
licitação.
LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
Data: 23 de agosto de 2019
Hora: 08h0Om
111

Local: Prefeitura Municipal de Cocos
Rua Presidente Juscelino, n° 115 - Centro
Cocos - Bahia
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PREGÃO PRESENCIAL N.° 033-2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 130-2019
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.° 033-2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
O Município de Cocos, pessoa jurídica de direito público interno, torna público para conhecimento
dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, do tipo menor preço, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. 0
procedimento licitatório obedecerá à Lei Federal n.° 10.520/2002, A Lei n.° 8.078/1990 - Código de•
Defesa do Consumidor, A Lei Complementar n.° 123/2006 e a Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei
Complementar n.° 155/2016, e subsidiariamente A Lei n.° 8.666/1993, bem como A legislação
correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
•

Data de entrega e abertura dos envelopes: 23 de agosto de 2019
Horário: 08h0Om - horário local
Endereço: Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia.
Credenciamento: das 08h0Om As 08h15m

1.1. 0 objeto desta licitação é a contratação de Engenheiro Civil para a realização de serviços
técnicos e operacionais para Secretaria de Infraestrutura do Município de Cocos-BA, de acordo
com as condições e demais especificações contidas no Edital e seus Anexos.
1.2. A licitação será realizada em lote único, conforme tabela constante do Termo de Referência.

•

1.3. 0 critério de julgamento adotado sera o menor preço global, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto As especificações do objeto.

2.1. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados (pessoas fisicas ou jurídicas) que
comprovem possuir os requisitos mínimos de habilitação e cujo objeto social da empresa, expresso
no estatuto ou contrato social, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto desta
licitação.
2.1.1. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas fisicas e/ou jurídicas:
2.1.2. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas,
ou em processo de recuperação extrajudicial, salvo se demonstrar, na fase de habilitação, a sua
viabilidade econômica;
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2.1.3. Em dissolução ou em liquidação;
2.1.4. 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.° 8.666/1993;
2.1.5. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município, nos termos do artigo 7°
da Lei n.° 10.520/2002, e decretos regulamentadores;
2.1.6. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, §
8°, inciso V, da Lei n.° 9.605, de 1998;
2.1.7. Que tenham sido declaradas inid8neas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
2.1.8. Que estejam reunidas em consórcio;
2.1.9. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2.1.10. Estrangeiras que não funcionem no Pais;
2.1.11. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n.°
8.666/1993.
2.2. 0 descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

3.1. 0 licitante, ou o seu representante, devera, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste
Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento
que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.
3.1.1. 0 licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes
estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de
qualquer forma, durante a sessão.
3.1.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma
reconhecida, ou documento equivalente.
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3.1.3. 0 estatuto, o contrato social ou o registro CjI110 empresário individual deve ostentar a
competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.
3.1.4. 0 instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar
os necessários poderes para formulação de prppostas e para a pratica de todos os demais atos
inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou
do registro como empresário individual.
3.2. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

4.1. A abertura da presente licitação dar-se-4 em sesâão pública, na data, horário e local indicado
no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de
credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
4.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo);
4.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso
(conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n.° 123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar n.° 147/2014 e
Lei Complementar n.° 155/2016;

•

4.1.2.1. 0 licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em
qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n.° 123/2006, Lei
Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016, não poderá usufruir do
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a
respectiva declaração.
4.1.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conformej modelo anexo, sob
pena de desclassificação da proposta;
4.1.4. Envelopes da 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 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE COCOS
PREGÃO PRESENCIAL N.° 033-2019
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ N.° XXXX
ENVELOPE N.° 2- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
PREGÃO PRESENCIAL N.° 033-2019
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ N.° XX:XX
4.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 01 (uma) hora antes da
abertura da sessão pública.
4.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro
endereçado diretamente A. Equipe de Pregão Presencial, com a seguinte identificação:
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS•
EQUIPE DE PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL N.° 033-2019
SESSÃO EM 23/08/2019, AS 08HOOM
4.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.
4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante as
sanções previstas neste Edital.

•

5.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua
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
conter:
• 5.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, as procedências e demais dados
pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.
5.1.2. Preços em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os
preços praticados no mercado, considerando as necessidades constantes do Termo de
Referência.
5.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os serviços e instunos que o
compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratação do objeto.
5.1.3. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referencia.
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5.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
da sua apresentação.
5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.1. 0 Pregoeiro verificara 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.
6.2. A desclassificação de proposta sera sempre fundamentada e registrada em Ata.
6.3. 0 Pregoeiro classificara o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos •e superiores em ate 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.
6.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os pregos oferecidos.

7.1. Classificadas as propostas, de acordo coin o Edital, o Pregoeiro dará inicio a etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva,
em valores distintos e decrescentes.
7.1.1. 0 lance devera ser ofertado pelo valor alohal.
7.2. 0 Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais,
em ordem decrescente de valor.
7.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para
efeito de ordenação das propostas.
7.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa - ME ou
empresa de pequeno porte - EPP, sera observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei
Complementar n.° 123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei
Complementar n.° 155/2016.
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7.4.1. 0 Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada
não seja uma ME/EPP.
7.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o direito de
apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no
prazo máximo de 05 (cinco) minutos.

•

7.4.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
serão convocadas as demais licitantes ME/EPP 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.
7.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP 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.
7.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP 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, ou ainda não existindo ME/EPP participante,
prevalecerá a classificação inicial.
7.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação
final dos licitantes, sera cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em
primeiro lugar.
7.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate
será aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n.° 8.666/1993, assegurando-se a preferencia,
sucessivamente, aos bens e serviços:
a) produzidos no Pais;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.
7.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.
7.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 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.
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7.7. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.°
155/2016, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), seção "Despesas - Gastos Diretos do Governo - Favorecido
(pessoas fisicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos valores das ordens
bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n.°
123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei• Complementar n.° 155/2016, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
exercício considerado.
8.1.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o
exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela
recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e
12, da Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar
n.° 155/2016.

•

8.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o
Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme
artigo 3°, §§ 90, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações promovidas
pela Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016, com a conseqüente
recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes.
8.2. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor
estimado para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificações do objeto.
8.3. Caso a compatibilidade •com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos, o Pregoeiro exigirá que o
licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta,
no local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteis contados da solicitação.
8.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

lua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
:NPJ n.° 14.222.012/0001-75
Telefone: (77) 3489.1041

Estado da Bahia

UNICÍPIO DE COCOS
GOVERNO MUNICIPAL
.
I R041e. .(....

MANIA

8.5. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinara a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
8.5.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
8.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua
substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de classificação.
8.7. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição
de habilitação, na forma determinada neste Edital.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a Mara contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Certificado de Registro Cadastral - CRC, ou com os requisitos de habilitação deste
instrumento convocatório;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inid8neas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União - www.portaldatransparencia.gov.bilceis;
c) Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
Justiça
de
www.cnjjus.br/improbidade_adm/consultacrequerido.php.
9.1.1. A consulta aos cadastros sell realizada em nome da empress licitante e também de
seu sócio majoritário por força do artigo 12 da Lei n.° 8.429/1992, 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.
9.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
9.2. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar será verificada.
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9.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da
imprensa oficial.
9.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:
93.1. PESSOA FiSICA:
a. Cédula de Identidade - Registro Geral — RG.
9.3.2. PESSOA JURÍDICA
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. No caso de ME! - Microempreendedor Individual o CCMEI - Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual, pode ser obtido através do Portal do Empreendedor;
c. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
c.l. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
d. 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;
e. 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;
1. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorização;
9.3.2.1. Relativos it Regularidade Fiscal e Trabalhista:
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9.3.2.2. PESSOA FÍSICA - CPF
a. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
b. Prova de inscrição no cadastro de Contribuintes Municipal e/ou estadual, relativo
ao domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, com a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, conforme unificação prevista na Portaria do
Ministério da Fazenda, n.° 358 de 05 de setembro de 2014, que engloba a Certidão
Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos
federais e à Divida Ativa da União e Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
f. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1° de maio
de 1943." (NR);
g. Prova de regularidade com Certidão de Quitação Eleitoral, conforme inciso III,
§10 do art. 7° do Código Eleitoral, Lei n.° 9.504, de 1997.
9.3.2.3. PESSOA JURÍDICA - ME!, ME, EPP, EIRELLI, COOP e LTDA
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b. Prova de inscrição no cadastro de Contribuintes Municipal e/ou Estadual, relativo
a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, com a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, conforme unificação prevista na Portaria
do Ministério da Fazenda, n.° 358 de 05 de setembro de 2014, que engloba a Certidão
Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos
tributos federais e à Divida Ativa da União e Prova de regularidade relativa
Seguridade Social;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
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f. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de
maio de 1943." (NR).
9.3.2.3.1. Caso o licitante detentor do manor preço seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena inabilitação.
9.3.3. Relativos it Qualificação Econtimico-Financeira:
• 9.3.3.1. PESSOA FÍSICA — CPF
a. Certidão Negativa de Execução Patrimonial ou Ação Cível expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa fisica, expedida pelo distribuidor do domicilio do licitante, dentro do
prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de
30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação;
9.3.3.2. PESSOA JURÍDICA - ME!
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 domicilio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta,
expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação;

•

9.3.3.3. PESSOA JURÍDICA - ME, EPP, EIRF,LLI e LTDA
a. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou liquidação judicial, ou de
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de
seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta,
expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação;
b. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
b.1. A boa situação financeira do licitante sett avaliada pelos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou maiores que 1 (um),
resultantes da aplicação das formulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço
patrimonial ou apurados mediante consulta in loco, no caso de empresas inscritas no
CFMC:
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG —
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG —
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.3.4. Relativo à Qualificação Técnica:
9.3.4.1. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA
a. Atestado de Capacidade Técnica com a comprovação de aptidão do desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com •o objeto da
licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas
de direito público ou privado.
b. Apresentação de Registro / Certidão de inscrição da empresa e do (s) responsável(is)
técnico(s), conforme o caso, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, da
região da sede da empresa.
9.3.5. 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 não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei
n.° 9.854/1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358/2002, conforme modelo anexo a este
Edital.
c. Declaração de Trabalho Forçado e Degradante conforme disposto nos incisos III e IV do
art. 10 e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal de 1988, conforme modelo anexo a
este Edital.
d. Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, sede da empresa
licitante;
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9.4. 0 licitante que já estiver cadastrado no Certificado de Registro Cadastral - CRC, em situação
regular, até o terceiro dia útil anterior rl data da abertura da sessão pública, ficara dispensado de
apresentar os documentos comprobat6rios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados
e atualizados.
9.4.1. Na hipótese de algum documento que já conste do Certificado de Registro Cadastral CRC estar com o seu prazo de validade vencido, e caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a
certidão correspondente através do sitio oficial, o licitante deverá apresentar imediatamente
documento válido que comprove o atendimento as exigências deste Edital, sob pena de
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte.
•

9.4.2. 0 licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato
impeditivo da habilitação.
9.5. Sera 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 it comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte.
9.5.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.
9.6. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras
de certidões por sítios oficiais.

•

9.7. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
9.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.9. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substancia dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
9.10. Constatado o atendimento as exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
9.10.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois)
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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.
9.10.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior 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.

•

9.10.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior A fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal
para a abertura da fase recursal.
9.10.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do
direito A contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.° 8.666/1993,
sendo facultado A Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
9.11. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes presentes,
os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento,
devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes presentes.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.
10.1.1. A proposta final deverá ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada,
em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção A Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam A Contratada.

11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante
vencedor sej a microempresa ou empresa de pequeno porte, 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 três dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes,
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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 A defesa dos seus interesses.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à. intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade
competente quando mantiver sua decisão.
11.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
11.4. 0 acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso
importará invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.

12.1. 0 objeto da licitação sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

13.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.1.1. 0 prazo previsto no suloitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.
13.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta ao Certificado de Registro
Cadastral - CRC e verificar a manutenção das condições de habilitação, cujos resultados serão
anexados aos autos do processo.
13.3. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as
condições de habilitação, ou quando, injustificadarnente, recusar-se a assinar o Contrato, poderá
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ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, depois de feita
a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação,
celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações
legais.
13.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
13.4.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).
•

13.5. E vedada a subcontratação parcial ou total do objeto do contrato.
13.6. 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.
13.7. 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.

14.1. A vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura.

•

14.2. 0 contrato poderá ser prorrogado desde que justificado por escrito e previamente autorizado
pela autoridade competente para celebrar o contrato e observada a vigência do crédito
orçamentário, nos termos do inciso II, artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993, por tratar-se de serviços
continuos.
14.3. Toda prorrogação poderá ser precedida de realização de pesquisa de preços de mercado ou
de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública.

15.1. Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA/1BGE
acumulado no período, a requerimento da CONTRATADA e caso se verifique hipótese legal que
autorize o reajustamento.

kua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
:NPJ n.° 14.222.012/0001-75
Telefone: (77) 3489.1041

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS
GOVERNO MUNICIPAL

UHL*

S

Nt

15.2. Nos reajustes subseqüentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a
partir da data de inicio da vigência do reajuste anterior.
15.3. Os reajustes poderão ser formalizados por meio de apostilamento.

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são • as estabelecidas no Termo de Referência e
na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.
16.1.1. Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
16.1.2. Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n.° 8.666/1993.

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência e
na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.
17.2. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser prestados no perímetro do Município de
Cocos, em conformidade com o Anexo I deste Edital.
17.3. 0 contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, As suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

18.1. 0 prazo para pagamento sera até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do inicio do mas
subseqüente ao vencido, e somente com a apresentação da Nota Fiscal de prestação de serviços.
18.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de
R.$ 8.000,00 (oito mil reais) poderão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias Ateis,
contados a partir do inicio do Ines subseqüente ao vencido, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei
n.° 8.666/1993.
18.2. 0 pagamento somente sera efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal apresentada pela Contratada.
18.2.1. 0 "atesto" fica condicionado A verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
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18.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes A
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á apes a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
18.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta ao Certificado de Registro Cadastral CRC ou, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de
habilitação da Contratada, podendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.
18.5. Quando do pagamento, sera efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
18.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da
Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar n.° 147/2014
e Lei Complementar n.° 155/2016, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido regime.
18.6. 0 pagamento sett efetuado por meio de Ordem Bancária de Credito, mediante depósito em
conta-corrente, na agencia e estabelecimento bancdric indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
18.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
18.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos morat6rios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a da.a limite prevista para o pagamento até a data
do efetivo pagamento, A taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM=IxNaVP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
(6 / 100)
365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do
efetivo pagamento
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VP = Valor da Parcela em atraso

19.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta de recursos específicos
consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
02.06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15.122.035.2037 - Manutenção do Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos
3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.36.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
00 - Fonte
19.2. Em caso de prorrogações do contrato as despesas correrão a conta de Dotações
Orçamentarias aprovadas para os exercícios subseqüentes.

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.° 10.520/2002, a licitante/Adjudicatária
que, no decorrer da licitação:
20.1.1. Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do
prazo de validade da proposta;
20.1.2. Apresentar documentação falsa;
20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
20.1.5. Comportar-se de modo inidõneo;
20.1.6. Cometer fraude fiscal;
20.1.7. Fizer declaração falsa;
20.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
20.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualqutT das infrações discriminadas no subitem
anterior ficara sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as 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 descredenciamento do
Certificado de Registro Cadastral - CRC, pelo prazo de até cinco anos;
20.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

tua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
:NPJ n.° 14.222.012/0001-75
Telefone: (77) 3489.1041

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS
GOVERNO MUNICIPAL

SAHLI.

20.3. As infrações e sanções relativas a atos praticadps no decorrer da contratação estão previstas
no Termo de Referência.
20.4. 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 n.°
8.666/1993.
20.5. 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 principio da proporcionalidade.
20.6. As multas serão recolhidas em favor do Mun'cipio, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa Municipal e cobradas judicialmente.
20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro Cadastral CRC.
20.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

21.1. Até 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.
21.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas.
21.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, observando-se as exigências quanto A divulgação das modificações no
Edital.
21.2. 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.
21.3. 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
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
21.4. E facultada ao Pregoeiro ou A 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.
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21.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem •a substancia das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
21.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

•

21.7. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatario 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 oficio ou
por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
21.8. Os licitantes assumem todos os custos de prepatação e apresentação de suas propostas e a
Administração não sera, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatario.
21.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
21.10. 0 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.

•

21.11. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
principio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
21.12. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.
21.13. 0 Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço Rua
Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, nos dias úteis, no horário das
07hs00min as 13hs00min ou no site oficial da Prefeitura Municipal de Cocos-Ba, no endereço
eletrônico: www.cocos.ba.gov.br.
21.14. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Federal n.° 10.520/2002,
da Lei n.° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar n.° 123/2006 e
alterações promovidas pela Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016, e
da Lei n.° 8.666/1993, subsidiariamente.
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21.15. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital sera o da Seção Judiciaria de
Cocos - Bahia, com exclusão de qualquer outro.
Cocos-Bahia, 05 de agosto de 2019.

•
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TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. Constitui objeto deste a contratação de Engenheiro Civil para a realização de serviços
técnicos e operacionais para Secretaria de Infraestrutura do Município de Cocos-BA, de
acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital e seus Anexos.

•

DESCRIÇÃO
Contratação de um Engenheiro Civil para o
desempenho de atividades técnico-administrativas
e operacionais, bem como elaboração de projetos,
01 acompanhamento de obras e instalações, serviços
de manutenção e Woes conetivas pertinentes A
Secretaria Municipal de Infraestrutura de CocosBA.

ITEM

UNID.

Mês

QUANT.

12

A licitante vencedora deste certame deverá disponibilizar profissional para prestar os
serviços especificados no item 2 deste Termo de Referência na Secretaria Municipal de
Infraestrutura, de segunda-feira A sexta-feira, das 08h0Om As 12h00, e das 13h0Om As
17h00m, em dias de expediente nesta Administração, podendo também prestados em
outros locais, dentro do perímetro do Município de Cocos-BA.

2.1.

2.2. Os serviços serão executados de forma presencial pelo técnico da licitante vencedora
e, sempre que necessário, por meio de consultas via e-mail e/ou telefone.

2.1 — A contratação detalhada no item 1.1 deste Edital, justifica-se em virtude da necessidade
premente de serviços técnicos de engenharia para o acompanhamento e fiscalização das obras de
engenharia que o Município está executando, elaboração e aprovação de projetos, emissão de laudos
e boletins de medição, considerando que, na ausência de um profissional do setor de engenharia do
Município, os serviços e as obras de engenharia ficariam afetadas, considerando que não existe no
quadro de servidores do Município profissional habilitado para executar os• serviços citados.

3.1. Todos• os projetos, pareces técnicos, ordens de serviço, oficios recebidos e expedidos, mapas,
cartas geotécnicas, plantas, memoriais, deverão se de posse uso fruto da Administração Pública
Municipal, ficando vedado ao Contratado usá-lo para fins particulares.
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4.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos
da Lei n° 10.520/2002.

5.1. A CONTRATADA obriga-se a:
5.1.1. Prestar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, para o
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.

411

5.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, As suas expensas, no total ou em parte, os
serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, a
critério da Administração.
5.1.3. Prestar os serviços na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta.
5.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, ao Município ou a terceiros.
5.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributárias e as
demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade A
Administração.
5.1.6. Instruir seus empregados quanto A necessidade de acatar as orientações da Administração,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso.

•

5.1.7. Relatar A Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento
dos produtos.
5.1.8. Não permitir a utilização do trabalho do menor.
5.1.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.1.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar quaisquer fornecimentos a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicável A matéria.
5.1.11. Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sus proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algurn dos eventos arrolados nos incisos do
§ 1° do Art. 57 da Lei n°8.666, de 1993.
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5.1.12. Comunicar a Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação.

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

•

6.1.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços
de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de
Referência, inclusive fornecendo transporte e equipamentos indispensáveis ao desempenho das
atividades.
6.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.
6.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providências cabíveis.
6.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
prestação dos serviços, fixando prazo para-a sua correção.
6.1.5. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da execução dos serviços, nas condições
estabelecidas em contrato.

•

6.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
6.1.7. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo.

7.1. Os custos unitários e globais estimados para a presente contratação são os seguintes:
1610.1iL

01

Contratação de um Engenheiro
Civil para o desempenho de
atividades técnico-administrativas

12

tua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
:NPJ n.° 14.222.012/0001-75
Telefone: (77) 3489.1041

Mês

R$ 7.625,55

R$ 91.506,60

r

Estado da Bahia

MUNICIPIO DE COCOS
GOVERNO MUNICIPAL

e operacionais, bem como
elaboração
de
projetos,
acompanhamento de obras e
instalações,
serviços
de
manutenção e ações corretivas
pertinentes A. Secretaria Municipal
de Infraestrutura de Cocos-BA.
Fonte: CAGED/MTE

7.2. 0 valor máximo global estimado para esta contratação é de RS 91.506,60 (noventa e um mil,
quinhentos e seis reais e sessenta centavos).

•

7.3. 0 custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante
preenchimento de planilha de custos e formação de pesquisas de preços com base em orçamentos,
cujos preços refletem os praticados no mercado em contratações similares.

8.1. Consoante o Artigo 45 da Lei n° 9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, em caso de risco
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação.

9.1. 0 órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação
dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um
representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

•

9.2. 0 representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
9.2.1. A verificação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada com base nos
critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos indices de
produtividade.
9.4. 0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§
1° e 20 do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93.
9.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibit6rios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
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implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o Artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

10.1. Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
CONTRATADA estará sujeito A multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia
de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.° 8.666/1993.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as outras sanções previstas no contrato.
10.2. 0 descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou parcial, e/ou
das condições previstas no processo originário e neste contrato sujeitará a CONTRATADA, na forma
do disposto no art. 87. da Lei n.° 8.666/1993, As seguintes penalidades:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos por cento)
ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete décimos por cento)
•sobre o valor de parte do serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo sobre o
valor do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Cocos, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

•

10.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximira a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
10.3.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a ser concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser
aplicadas As pessoas jurídicas ou físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.° 8.666/1993:
10.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
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10.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do credenciamento;
10.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
10.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado
a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.

•

10.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Administração, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
10.7. As demais sançães são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

11.1. 0 prazo de vigência do presente contrato sera contado a partir de sua assinatura com o prazo
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado anualmente, mediante Termo Aditivo aid o limite
do inciso II, art. 57 da Lei n.° 8.666/1993, por tratar-se de serviços continuos.

12.1. A prestação dos serviços de sistemas objeto desta licitação deverá ser executada sob a inteira
responsabilidade fimcional e operacional da Contratada, sobre cujos empregados deverá manter
estrita e exclusiva fiscalização.

•

12.2. É vedada a subcontratação total do objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da
Contratada, não se responsabilizando o Contratante por nenhum compromisso assumido por
aquela com terceiros.
Cocos-BA, 05 de agosto de 2019.
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Ao
Município de Cocos
Equipe de Pregão Presencial
Ref.: Pregão Presencial n.° 033-2019

•

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto desta
licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no Edital do
Pregão Presencial em epígrafe.
1. Identificação do Licitante:
a. Razão Social:
b. CNPJ ri.°:
c. Inscrição Estadual:
d. Endereço completo:
e. Telefone, fax, e-mail:
Dados Bancários:

•

2. Condições Gerais da Proposta:
a. a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação;
b. o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos quais estão
Incluidas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, inclusive impostos, taxas
de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos sociais,
previdencidrios e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, peças de reposição,
materiais/serviços utilizados na manutenção e quaisquer outras despesas necessárias que incidam
ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação para o cumprimento das obrigações decorrentes
do contrato.
3. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que:
a. examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições nele
estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar discrepância de
entendimento com relação ao Edital;
b. cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei
n.° 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;
c. ern nossa proposta estão incluidas todas as despesas referentes à execução do objeto licitado, bem
como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que incidam ou
venham incidir sobre o referido objeto;
d. informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a
ocorrer.
4. Condições de Pagamento:
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a. 0 prazo para pagamento sera efetuado ern 10 (dez) dias Ateis contados a partir do primeiro dia Atil
após a execução dos serviços, ou com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada, com
os quantitativos solicitados, com a devida conferência e liberação do órgão solicitante e/ou
fiscalizador.
5. Proposta de Preços

0 valor mensal proposto é de R$ XXX,XX (XXXX )0CXXXXX), o que perfaz o valor global
de R$ XXX,XX ()CXXX XXXXXXX).
de

de 2019.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.

tua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
:NPJ n.° 14.222.012/0001-75
Telefone: (77) 3489.1041

Estado da Bahia

UNICÍPIO DE COCOS
GOVERNO MUNICIPAL

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE 1

Ao
Município de Cocos
Equipe de Pregio Presencial

Ref.: Pregão Presencial n.° 033-2019

DECLARAÇÃO

, DECLARA, em
, inscrita no CNPJ n.°
• A empresa
atendimento ao previsto no edital de Pregão Presencial n.° 033-2019, no art. 32, § 2°, da Lei n.°
8.666/1993, e no item 7.1., inciso IV, da Instrução Normativa MARE n.° 05/1995, a inexistência de
fato superveniente impeditivo da sua habilitação.

•

)000000000000C - UF, XX de )00000000000000C de 2019.

Assinatura do Representane Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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MODELO DE DECLARAÇÃO - PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR
DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR
Modelo de declaração relativa cl proibição do trabalho do menor (Let n.° 9.854/99)
Ao
Município de Cocos
Equipe de Pregão Presencial

•

Ref.: Pregão Presencial n.° 033-2019

, inscrita no CNPJ
A empresa
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
n.°
e do CPF n.°
portador(a) da Carteira de Identidade n.°
27
da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993,
art
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do
acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358, de 05
de setembro de 2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
XXXXXXXXXXXXX - 1JF, XX de

•••

• • • • • de 2019.

Assinatura do Representante Legal

Nome Complete
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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MODELO DE DECLARAÇÃO - MICRO EMPRESA OU EPP
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE
Modelo de declaração de microempresa ou empresa de pequeno pone.
Ao
Município de Cocos
Equipe de Pregão Presencial
Ref.: Pregão Presencial n.°033-2019
•

, por
inscrita no CNPJ n.°
(razão social da empresa)
, portador(a) da Carteira de
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
para fins do disposto no
DECLARA,
e
do
CPF
n.°
Identidade n.*
Edital da Pregão Presencial n.° 033-2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da
lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) 1VIICROEMPFIESA, conforme Inciso Ido artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 3° da Lei Complementar n.°
123, de 14/12/2006.
) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme § 1° do art. 18-A da Lei
(
Complementar n° 123, de 14/12/2006.

•

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses descritas no § 4°,
do art. 3°, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006.
XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXX)COCXXXXXXX de 2019.
Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°
Obs.: 1) Assinalar com um "X" a condição da empresa.
ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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MODELO DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO I
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Ao
Município de Cocos
Equipe de Pregão Presencial

•

Ref.: Pregão Presencial n.° 033-2019

, portador(a) da Carteira de

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
Identidade n.°

, por

inscrita no CNPJ n.°

(razão social da empresa)
e do CPF n.°

, DECLARA, para Fins do disposto no

Edital do Pregão Presencial n.° 033-2019, sob as penas da lei , que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação e que os envelopes n.° 1 e 2 contêm a indicação do objeto, o preço oferecido e a
documentação de habilitação, respectivamente.

•

XXXICOCXXXXXXX - UF, XX de XXXXX3000(XXXXXX de 2019.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENÇÃO. A licitante deverá confeccionar este documento empapei timbrado da empresa.
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MODELO DE DECLARAÇÃO - ELABORAÇÃO INDEPENDENTE

Ao
Município de Cocos
Equipe de Pregâo Presencial
Ref.: Pregão Presencial n.° 033-2019

•

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado
(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do edital (completar com
identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n.° 033-2019 foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n.° 0332019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
Pregão Presencial n.° 033-2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

•

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n.° 033-2019 quanto a participar ou não
da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n.° 033-2019
não sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n.° 033-2019 antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n.° 033-2019
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Cocos antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que esta plenamente ciente do teor• e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para finná-la.
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XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de X,XXXXX.X300CXXXXX de 2019.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Rua° Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENÇÃO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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MODELO DE DECLARAÇÃO - PROCURAÇÃO PRATICA DE ATOS

MODELO DE PROCURAÇA0 PARA PRATICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME
A
Prefeitura Municipal de Cocos
Att. Pregoeiro
Ref.: Pregão Presencial n.° 033-2019
CREDENCIAL

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
, expedido pela
Identidade n.°
,
, residente à rua
do Ministério da Fazenda, sob o n.°
como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

•

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contraarrazoar, assinar contratos, negociar pregos e demais condiçães, confessar, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).
300000000000CX - UF, XX de XXXXXVOCOOCXXXX de 2019.
Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENÇÃO: A licitante cleverer confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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DECLARAÇÃO -TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

A
Prefeitura Municipal de Cocos
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Ref.: Pregão Presencial n.° 033-2019
, pessoa jurídica de direito privado, com sede a
,na cidade de
, bairro
, devidamente inscrita no CNPJ sob n°
Estado de
, neste ato
inscrição estadual n°
, nacionalidade, estado civil,
representado por seu representante legal,
, e inscrito no CPF n°
profissão, portador da Cédula de Identidade n°
, bairro,
•, residente e domiciliado a
,
Estado
de
na cidade de
através da presente declaração, DECLARO que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no
inciso III do art. 5° da Constituição Federal de 1988:

A empress

•

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.
3000000000(XXX - UF, XX de XXXXX300000000CX de 2019.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Raja() Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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MINUTA DO CONTRATO
MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

•
•
•

•

N.° XXX/2019

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI 0 MUNICÍPIO DE
COCOS - BAHIA E A PESSOA
FÍSICA/JURÍDICA XXXXXXXXXXX
X.XXXXXXXXXXXX.

O MUNICÍPIO DE COCOS-BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua
Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, registrado no CNPJ
sob o n.° 14.222.012/0001-75, neste ato representado pelo Senhor Marcelo de Souza Emerenciano,
brasileiro, casado, portador do RU n.° XXXXXXXXX SSP/XX e CPF n.° XXXXXX.XXX-XX,
residente e domiciliado neste Município, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, doravante
denominado CONTRATANTE, e a pessoa fisica/juriclica XXXXXXXX)000(XXXXXX, inscrita
no CNPJ sob n.° XX.XXX.XXX/X)00C-XX, com endereço situado na
VOCXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX, XXXX)00C, XXXXXX, XXXXXXXXXXX_X - XXXX,
CEP XX.XXX-XXX, neste ato representado pelo senhor )00CXXXXXXXX)00CXX, portador da
Carteira de Identidade sob o n.° XXXXXXXXX)CX, inscrito no CPF sob o n.° XXX.)00C.XXXXXX, residente e domiciliado na 300CXXXXXXXXXXX, )00CX, XXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXX - XXX, CEP XXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA,
tendo em vista as disposições da Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações, Lei n.° 10.520/2002, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato decorrente da licitação Pregão Presencial n.° 033-2019,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO LICITATORIO
As partes acima identificadas tem, entre si, justo e acertado, a contratação de Engenheiro Civil para
a realização de• serviços técnicos e operacionais para atender as necessidades da Secretaria de
Infraestrutura do Município de Cocos-BA, o qual justifica-se pela realização do Pregão. Presencial
n.° 033-2019, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:

1.1. 0 objeto do presente instrumento é a contratação de Engenheiro Civil para a realização de
serviços técnicos e operacionais para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura
do Município de Cocos-BA nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do
Edital.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório e ao termo de referência do
Pregão Presencial n.° 033-2019, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2.1. Apresente contratação fundamenta-se na Lei n.° 10.520/2002, à Lei n.° 8.078/1990 - Código
de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014, Lei
Complementar n.° 155/2016, e •subsidiariamente à Lei n.° 8.666/1993, bem como A. legislação
correlata.

3.1. Em conformidade com o disposto no § 6°, art. 30 da Lei n.° 8.666/1993, a CONTRATADA
relaciona o(s) profissional(is) que ficará(ão) à disposição para a prestação dos serviços objeto deste
contrato, a saber: Nome Completo (X0000000000CX), Portador do RU n.° (XOODOCXXX);
Inscrito no CPF n.° )000000(X.
3.2. A prestação dos serviços será realizada nas instalações do CONTRATANTE e/ou na sede da
empresa, com a carga horária minima de 40 (horas) semanais, aos quais deverão ser prestados na
Secretaria Municipal de Infraestrutura ou eventualmente em outros locais, dentro do perimetro do
Município de Cocos-BA.
3.3. Os serviços deverão ser prestados no horário de funcionamento da Prefeitura e, além disto,
deverá prestar atendimento fora do horário normal quando houver necessidade, e nos finais de
semana ou feriados, bem como por via telefone, fax e/ou e-mail em conformidade com as disposições
do Termo de Referencia anexo do instrumento convocatório.
3.4. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo CONTRATANTE,
mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados, através do comparecimento
periódico.
3.5. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, quaisquer
documentos pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
3.6. A Secretaria Municipal de Infraestnaura possuirt o poder de vistoriar, de forma irrestrita, bem
como a documentação contábil e fiscal pertinente a este contrato.

4.1. Os serviços serão remunerados mensalmente em contraprestação dos serviços, o
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância mensal de R$ XX,XX
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(XXXXXXXVOCXXXXXX), perfazendo para o presente contrato o valor global de R$
XVOODOCXXXXX (X)0XXXXXXXXXXXXXXX);
4.2. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancaria em favor da CONTRATADA, na
conta corrente, agencia e banco informados ou em cheque na Tesouraria da Prefeitura, após a
assinatura de recibo, que deverá constar no corpo o período de competência da prestação dos
serviços.
4.3. 0 CONTRATANTE não sera responsabilizado pelo atraso nos pagamentos que sejam
decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora dos prazos estipulados e com
vícios formais que ensejem devolução;

•

4.4. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas, será
imediatamente informada a CONTRATADA.
4.5. 0 CONTRATANTE glosara, total ou parcialmente, mediante motivação, a remuneração pelos
serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com este contrato.
4.6. 0 CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições prescritas,
em ate 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
4.7. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará a retenção dos impostos
inerentes A. prestação dos serviços, objeto deste contrato, observado o disposto na legislação
municipal aplicável.
4.8. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou
indenizações devidas por parte da CONTRATADA.

•

4.9. E vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.

5.1. 0 valor determinado na cláusula anterior poderá ser reajustável de acordo com o IGP-M, ou
na falta dela outro índice governamental, sendo admitido somente após 12 (doze) meses de contrato.

6.1. 0 contrato terá vigência com o inicio contado a partir de sua assinatura, e terá validade de 12
(doze) meses.
6.2. 0 contrato poderá ser prorrogado anualmente, mediante Termo Aditivo até o limite do inciso
II, art. 57 da Lei n.° 8.666/1993, por tratar-se de serviços continuos e ser houver interesse da
contratante.
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7.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato correrão por
conta da seguinte Dotação Orçamentária:
02.06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15.122.035.2037 - Manutenção do Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos
3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica
3.3.9.0.36.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
00 - Fonte

•

7.2. Em caso de prorrogações do contrato as despesas correrão A conta de Dotações Orçamentárias
aprovadas para os exercícios subseqüentes.

8.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execuçgo deste instrumento contratual não exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
8.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se A reparação de dano
eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais A prestação dos serviços que
compõem o objeto deste Contrato.
8.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
colaboradores e instalações do Município, decorrentes de omissão, voluntária ou não, negligência,
imperícia ou imprudência.

•

8.4. A prestação dos serviços não gera nenhum vínculo ernpregatício e nenhuma relação jurídica
entre os empregados da CONTRATADA e a Prefeitura Municipal de Cocos, vedando-se qualquer
relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

9.1. Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
CONTRATADA estará sujeito A multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de
atraso, aplicada na forma prevista no art. 86th Lei n.° 8.666/1993.
9.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sanções previstas no contrato.
9.2. 0 descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou parcial, e/ou
das condições previstas no processo originário e neste contrato sujeitará a CONTRATADA, na forma
do disposto no art. 87.da Lei n.° 8.666/1993, As seguintes penalidades:
9.2.1. Advertência;
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9.2.2. Ern caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos por cento)
ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
9.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete décimos por cento)
sobre o valor de parte do serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo sobre o
valor do contrato;
9.2.4. Suspensão tempordria de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Cocos, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
9.3.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a ser concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
9.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser
aplicadas As pessoas jurídicas ou fisicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.° 8.666/1993:
9.4,1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
9.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do credenciamento;
9.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
9.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado
a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
9.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Administração, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
9.7. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
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10.1. 6 presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou parcial, na
incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.° 8.666/1993, em especial os abaixo descritos:
10.1.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes casos:
10.1.1.1. Não clunprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e serviços
contratados;
10.1.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa causa e
previa comunicação à Administração;

•

10.1.1.3. Atraso injustificado no inicio dos serviços;
10.1.1.4. A subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, não admitidas no contrato;
1011.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento, assim
como das de seus superiores;
10.1.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do
§ 1° do art. 67, da Lei n° 8.666/1993;
10.1.1.7. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a
que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato.

•

10.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de licitação, desde que haja
conveniência para a Administração e não prejudique direta ou indiretamente os colaboradores do
Município, com antecedência minima de 30 (trinta) dias;
10.2.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus serviços,
a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão, enquanto não concluído o
processo de apuração.
10.3. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a Administração incidir em
quaisquer das seguintes hipóteses:
10.3.1. A supressão, por parte da Administração de serviços, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10 do art. 65 da Lei n.°
8.666/1993;
10.3.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administraçao, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, saivo em caso de calamidade pública, grave
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perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas aid que
seja normalizada a situação; e,
10.3.3. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou executados, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação.
•

10.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e •
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
10.5. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes consequências, sem
prejuízo das sanções previstas neste contrato:
10.5.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
10.5.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados
Administração.
10.6. Em caso de rescisão, os serviços em curso deverão ser concluidos por parte da
CONTRATADA, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do
CONTRATANTE.

•

10.7. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos serviços
executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser imputadas.

11.1. 0 CONTRATANTE obriga-se a:
11.1.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
11.1.2. Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as
falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
11.1.3. Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos, necessários
A. execução dos serviços, ficando estabelecido que os funcionários da Contratada
utilizarão as dependências comuns dos setores onde serão realizados os serviços,
objeto deste contrato;
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11.1.4. A Contratante disponibilizard os tecursos que poderão ser utilizados pela
Contratada durante o horário de prestação dos serviços, considerando que o acesso
sera restrito a funcionários da empresa Contratada autorizados pelo Município de
Cocos, tais como: sala; computadores; impressoras e suprimentos; serviço de
internet, energia para iluminação do espaço fisico; água e bebedouro e banheiros.

12.1. A CONTRATADA obriga-se a:
12.1.1. Manter disponibilidade, dentro dos padrões, quantitativo e qualitativo suficientes
para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos solicitados pela
Administração;
12.1.2. Relatar it Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços prestados;
12.1.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes
da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
12.1.4. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de inexigibilidade;
12.1.5. Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não incorrer
em qualquer inexecução do serviço;

•

12.1.6. Reparar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, em virtude de
culpa ou dolo, decorrentes da execução deste Contrato, de sua responsabilidade ou
de seus prepostos, desde que sobrevenha prejuízo para a Contratante ou terceiros, o
que propiciará o desconto do valor correspondente no faturamento, a critério da
Contratante, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis;
12.1.7. Qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços contratados, ainda que
resultante de caso fortuito, mesmo ocorrido na via pública, bem como as
indenizações que possam vir a ser devidas a seus empregados ou a terceiros, em
decorrência da execução do presente Contrato;
12.1.8. Prestar os serviços com execução e supervisão de forma adequada de forma
permanente para obter uma operação correta e eficiente, realizando os serviços de
forma meticulosa e constante;
12.1.9. Executar os serviços objeto deste Contrato utilizando mão-de-obra própria,
atendendo ao quantitativo mínimo de um funcionário demandado conforme
definido no Termo de Referência;
12.1.10. A CONTRATADA deverá garantir ainda que os trabalhos não sofram interrupções
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e/ou paralisações em caso de faltas, folgas e ferias de seus empregados, devendo
apresentar outro profissional de• mesmo nível ou superior, em prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas;
12.1.11. A empresa contratada deverá informar, registrar, credenciar, pagar ou arcar com
quaisquer demandas legais pertinentes aos órgãos competentes de quaisquer das
esferas de governo, referente à prestação dos serviços objeto da Contratação.

13.1. E vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros os serviços, objeto deste Termo
de Contrato.

•

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, em
conformidade com a Lei n.° 8.666/1993 e alterações.

15.1. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será do Município de Cocos Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02 (duas) vias de
igual teor, para um se:, efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes
signatárias contratantes para que produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir
e fazer cumprir o que ora é pactuado, em todas suas cldusulas e condições.
Cocos, Bahia, XX de 30000000000CX de 2019.

•

MUNICiPIO DE COCOS
CNPJ: 14.222.012/0001-75
CONTRATANTE

CNPJ:
CONTRATADA
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FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO
...

Razão Social:
Inscrição Estadual:

CNPJ:
Endereço:

•

Cidade:

Bairro:
Telefone(s):

CEP:
0 ,,, l i

Fax:

t

Nome Completo:
Endereço Residencial:
CEP:

Cidade:
Cargo:
CPF N.°:

RO N.°

Nome Completo:
Cargo:

•

Telefone(s):

Fax: ( )

E-mail:
Obs.: Caso a representaggo seja por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para assinatura do contrato.

VOOCXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXX3.0000000CX de 2019.
Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°
(nome, carimbo e assinatura do licitante)
Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entrega-lojuntamente com os envelopes da presente
licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a
este procedimento licitatário. A não apresentação dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente.
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