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PREGÃO PRESENCIAL  -  SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP Nº 15/2017 
Regido pelos seguintes dispositivos legais: Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002 
subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, Lei 
Complementar 123/2006, Decreto Municipal nº 087/2009, de 08 de Janeiro de 2009 e Decreto 
Federal n° 2.184/2011. 

OBJETO 

Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na 
locação de horas máquinas pesadas (MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ 
CARREGADERIA, ROLO COMPACTADOR, TRATOR DE ESTERIA e GUINDASTE TIPO MUNK), 
de acordo com a necessidade do município, para a prestação dos serviços de abertura de estrada, 
recuperação de estrada, limpeza de terreno, retirada e remoção de cascalho, carregamento e 
enchimento de caçamba, remoção de lixo e de entulhos, abertura de valas, recuperação e limpeza 
de aguadas, manutenção da rede elétrica e de iluminação pública, dentre outros serviços, para a 
prestação dos serviços parcelados durante o período de 12 (doze) meses, de interesse da 
Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo, nos termos deste instrumento convocatório e seus 
Anexos. 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

Data: 22/05/2017 Horário: 09:00h 

Pregoeiro: ENILSON LÁZARO VIEIRA 

LOCAL: Rua Horácio de Matos Nº 99, 2º Pavimento, Sala de Licitações, Centro, Seabra – BA., 
CEP 46.900-000. Tel (75) 3331 – 1421 / 1422. E-mail seabra.licitacao@hotmail.com 

Senhor Licitante, 

Informamos que a comunicação de eventuais alterações e retificações no instrumento convocatório, 
bem como informações adicionais sobre a presente licitação estarão disponíveis no site: 
www.seabra.io.org.br, sendo responsabilidade exclusiva do licitante o acompanhamento de 
possíveis alterações através do referido site.  

 

Seabra - BA, 08 de Maio de 2017. 

 

 

Enilson Lázaro Vieira 

Pregoeiro 
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MODELO SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 
À 
Prefeitura Municipal de Seabra – BA.,  
Setor de Licitações e Contratos 
Assunto: SOLICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2017 
 
A empresa __________________________________________________________, nome de 
fantasia _______________________________________________________, inscrita no CNP 
_______________________, com sede 
___________________________________________________, solicita o envio do Edital Pregão e 
demais instrumento convocatório da licitação acima mencionada. 
 
Telefones p/Contato 
Email: 
Responsável: 
 
Local ______________ Data ______________ 
 
Nota: 

� Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Seabra e as empresas 
licitantes, bem como para que possamos providenciar adequação de espaço para 
recepcioná-los durante a sessão de licitação, solicitamos preencher o recibo de entrega do 
Edital e remeter ao Setor de Licitação por meio de e-mail. 

�  Os e-mails com solicitação de edital sem preenchimento de todos os dados da 
empresa não serão respondidos. 
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EDITAL  
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP Nº 15/2017 

 
Processo Licitatório Anual: 445/2017 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL – Sistema de Registro de Preços 
Número de Licitação: Pregão Presencial SRP 15/2017 
Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços na locação de horas máquinas pesadas (MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, 
PÁ CARREGADERIA, ROLO COMPACTADOR, TRATOR DE ESTERIA e GUINDASTE TIPO 
MUNK), de acordo com a necessidade do município, para a prestação dos serviços de abertura de 
estrada, recuperação de estrada, limpeza de terreno, retirada e remoção de cascalho, 
carregamento e enchimento de caçamba, remoção de lixo e de entulhos, abertura de valas, 
recuperação e limpeza de aguadas, manutenção da rede elétrica e de iluminação pública, dentre 
outros serviços, para a prestação dos serviços parcelados durante o período de 12 (doze) meses, 
de interesse da Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo, nos termos deste instrumento 
convocatório e seus Anexos. 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA - ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito 
Público, sito na Praça Benjamin Constant, nº 18, centro Seabra-Bahia, através do Pregoeiro 
designado pela Portaria 002/2017, Sr. Enilson Lázaro Vieira, torna público que realizará a licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, Nº 
15/2017, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, o qual será processado e julgado de conformidade 
com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei nº. 
8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006 e Decreto 
Municipal nº 087/2009, de 08 de Janeiro de 2009, objetivando o Registro de Preços para a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na locação de horas máquinas 
pesadas (MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADERIA, ROLO 
COMPACTADOR, TRATOR DE ESTERIA e Guindaste TIPO MUNK), de acordo com a 
necessidade do município, para a prestação dos serviços de abertura de estrada, recuperação de 
estrada, limpeza de terreno, retirada e remoção de cascalho, carregamento e enchimento de 
caçamba, remoção de lixo e de entulhos, abertura de valas, recuperação e limpeza de aguadas, 
manutenção da rede elétrica e de iluminação pública, dentre outros serviços, para a prestação dos 
serviços parcelados durante o período de 12 (doze) meses, de interesse da Secretaria Municipal de 
Obra e Urbanismo, nos termos deste instrumento convocatório e seus Anexos, a ser realizado no 
dia 22/05/2017, às 09:00hs (nove horas).  
 
1.2 - O edital completo estará disponível para download no Diário Oficial do Município – D.O.M., na 
página www.seabra.ba.io.org.br a partir 10/05/2017, e poderá ser lido e/ou obtido na Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, no período de 
10/05/2017 a 19/05/2017. No mesmo prazo, mediante requerimento formal no e-mail 
seabra.licitacao@hotmail.com,  poderá ser solicitado o Edital bem como modelos dos anexos 
(formato word), Demais avisos e informações desta licitação serão publicados no D.O.M. Outras 
informações poderão ser obtidas no Tel (75) 3331-1421/1422. 
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1.3 – DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA 
COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Às 09:00 horas do dia 22 de Maio de 
2017, impreterivelmente.  
 

1.3.1 - A data para os lances será na mesma data, na sessão iniciada às 09:00hs do 
dia 22/05/2017. 

 
1.4 - O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal n.º 10.520, 
de 17 de julho de 2002, que regulamenta a modalidade Pregão, Lei Complementar 123/2006 e 
demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e ao objeto licitado. 
 
1.5 - Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do Simples, caberá 
à licitante comprovar a sua situação. 
 
1.8 - DEFINIÇÕES: 

 
1.8.1. Sistema de Registro de Preço – SRP: O conjunto de procedimentos para registro formal de 
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras (inciso I do 
parágrafo único do Art. 2° do Decreto n° 2.184/2011); 

 
1.8.2. Ata de Registro de Preço: O documento vinculativo, obrigacional, com características de 
compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos 
participantes e condições e serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas.  
 
1.8.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução 
do conjunto de procedimentos do certame para registro de preço e gerenciamento. Fica esclarecido 
que o Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Seabra – BA., gerenciará a Ata de Registro de 
Preços. 
 
1.8.4. Adesão a Ata de Registro de Preços: Qualquer Órgão da Administração Direta ou Indireta 
do Município de Seabra – BA., bem como outros Municípios da Federação e Órgãos Estaduais que 
não tenha participado do certame, mediante a anuência do Órgão Gerenciador, poderá utilizar da 
presente ata, observado as disposições dos caput dos Art. 9º, Art. 22 e respectivos parágrafos do 
Decreto Federal 7.892/13: 
 

1..8.4.1. O Órgão Interessado deverá realizar a necessária consulta ao Órgão Gerenciador da 
Ata de Registro de Preços que se pretende aderir, informando os quantitativos pretendidos, 
para fins de verificação da possibilidade de adesão e da observância do limite posto no 
Decreto (art. 22, §§1° e §3°, Decreto nº 7.892/13); 
 
1.8.4.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão; 
 
1.8.4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
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1.8.4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.  
 
1.84.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de 
órgãos não participantes que aderirem.  
 
1.8.4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da 
ata.  
 
1.8.4.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências 
ao órgão gerenciador.  

 
2 – OBJETO 
 
2.1 – Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços na locação de horas máquinas pesadas (MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, 
PÁ CARREGADERIA, ROLO COMPACTADOR, TRATOR DE ESTERIA e GUINDASTE TIPO 
MUNK), de acordo com a necessidade do município, para a prestação dos serviços de abertura de 
estrada, recuperação de estrada, limpeza de terreno, retirada e remoção de cascalho, 
carregamento e enchimento de caçamba, remoção de lixo e de entulhos, abertura de valas, 
recuperação e limpeza de aguadas, manutenção da rede elétrica e de iluminação pública, dentre 
outros serviços, para a prestação dos serviços parcelados durante o período de 12 (doze) meses, 
de interesse da Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo, nos termos deste instrumento 
convocatório e seus Anexos. 
 
3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 
desta licitação, que atendam às exigências deste edital. 
 
3.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles 
que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 
punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual. 
 
3.3 - A participação neste certame, sem prévia impugnação, implica aceitação de todas as 
condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
3.4 - Não é obrigatória a participação em todos os itens, podendo o proponente concorrer 
apenas nos itens que forem de sua conveniência. 
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4 - ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
4.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
4.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 
indevassáveis, fechados e entregues o Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, 
conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 
 

LOCAL: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Seabra, 2º Pavimento, Rua 
Horácio de Matos Nº 99, Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000. 
DATA: 22 de Maio de 2017. 
HORÁRIO: Às 09:00 horas impreterivelmente. 
 

4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA  
PREGÃO PRESENCIAL –SRP N.º 15/2017 
ENVELOPE N º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: ........................................................................... 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP  N.º 15/2017. 
ENVELOPE N º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: .......................................................................... 

 
4.1.2.1 - A documentação exigida neste Edital poderá ser apresentada em qualquer sistema de 
cópia autenticada, ou por publicação em órgão oficial. 

 
4.1.2.2 – A autenticação de cópias dos documentos exigidos na Habilitação, poderá 
ser feita pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente, em até um dia útil antes 
da realização da sessão, ou seja, 19/05/2017, mediante apresentação dos originais. 
Poderão ser realizadas autenticações de cópias dos documentos, pelo pregoeiro, no 
dia da sessão, durante a etapa de credenciamento, dos documentos necessários ao 
credenciamento e habilitação. 

 
4.2 – O Pregoeiro e Equipe de Apoio não se responsabilizará por envelopes de “Proposta 
Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues o Pregoeiro, conforme 
designado no preâmbulo, no local, data e horário definidos neste edital. 
 
5 – CREDENCIAMENTO 
 
5.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto o Pregoeiro, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela 
representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente. 
 
5.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento de mandato, ou documento que comprove 
os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
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5.3 - No caso de credenciamento por instrumento de mandato, este deve está acompanhado do 
respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam 
expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
5.4 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo deste Edital. 
 
5.5 - Entende-se por documento credencial: 
 

a) Estatuto/Contrato Social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou 
órgão equivalente; 
 
b) Procuração ou documento equivalente do licitante com reconhecimento de firma; 
 
c) Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação deste Edital, conforme Anexo V; 
 
d) Declaração ou documento equivalente emitido por meio eletrônico nos sites 
específicos de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(quando for o caso), para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar n.º 123. 

 
5.6 - O credenciamento deverá ser entregue a comissão em separado dos envelopes A e B, e 
apresentado em forma de carta em papel timbrado da licitante, ou por procuração, contendo 
identificação do credenciado (nome, número de identidade e do CPF) e, devidamente assinado pelo 
titular ou representante legal da licitante, com firma reconhecida. 
 
5.6.1 Este documento credencial deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular lances 
verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de 
interposição de recurso, enfim, para praticar em nome do licitante todos os atos pertinentes a este 
Pregão, conforme modelo anexo. 
 
5.7 Quando a licitante se fizer representar por sócio, além dos documentos relacionados no item 
5.5, deverá apresentar os documentos abaixo relacionados, em cópia autenticada ou cópia simples 
acompanhada do original para verificação no certame: 
 

a) Cópia da cédula de identidade do representante legal da empresa; 
 
5.8 Quando a licitante se fizer representar por credenciado, além dos documentos relacionados no 
item 5.5, deverá apresentar junto com a credencial os documentos abaixo relacionados, em cópia 
autenticada ou cópia simples acompanhada do original para verificação no certame: 
 

a) Cópia da cédula de identidade do credenciado; 
 

5.9 Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante. 
 
5.10 O representante legal do licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido 
de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recurso, enfim, para representar o licitante 
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durante a reunião de abertura dos envelopes A - Proposta de Preços ou B – Habilitação relativos a 
este Pregão. 
 
5.10.1 Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 
preço. 
 
5.11 A ausência do representante do licitante, quando convocado, o impedirá de formular lances e 
manifestar a intenção de recurso. 
 
5.12 Juntamente com o credenciamento, será exigida a Declaração ou documento equivalente de 
Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de aplicação do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123. 
 
5.12 1 A não apresentação da declaração ou documento mencionado no item acima ou outro 
documento que comprove a situação atual da empresa, acarretará na inaplicabilidade do 
tratamento diferenciado, previsto na Lei Complementar 123/2006, para o licitante, não podendo o 
mesmo invocar esse tratamento diferenciado no decorrer da licitação. 

 
5.12.2 A declaração de que trata o item 5.12, poderá ser emitida no site da Secretaria da Receita 
Federal ou órgão equivalente, Junta Comercial do Estado do licitante, ou ainda expedida e 
subscrita por contador (neste último caso, deverá anexar junto a declaração a certidão de 
regularidade do conselho de contabilidade do profissional). 
 
6 – DA PROPOSTA 
 
6.1 A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou digitada, em papel 
timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone de contato, não podendo 
conter rasuras ou entrelinhas, devendo ser assinada ou rubricada em todas as páginas, devendo 
conter no mínimo: 
 

a) Descrição clara e detalhada do objeto ofertado, contendo quantidade, unidade, 
valor unitário e valor total; 
 
b) Preço unitário e total, por item, expressos em reais, com no máximo 02 (duas) 
casas decimais após a vírgula, incluindo todas as despesas que possam recair sobre 
a prestação dos serviços, inclusive mão-de-obra, combustíveis, fretes, seguros, 
impostos, etc., devendo o preço do item ser apresentado em algarismos, bem como 
totalizando o valor global do item e valor global da proposta nas mesmas condições 
descritas, e no fechamento da proposta constar valor em algarismo e por extenso; 
 
c) A validade da proposta terá validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de abertura do envelope, sendo este considerado como válido, no caso de omissão da 
proposta; 

 
6.2 As propostas deverão observar as especificações e condições acima descritas, observando: 
 

a) Ocorrendo divergência na proposta entre os valores unitários e total, prevalecerá o 
unitário, e entre algarismos e extenso, prevalecerá o extenso; 
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b) A licitante terá sua proposta desclassificada para o item cuja especificação não 
respeitar rigorosamente a descrição e unidade relacionadas no Anexo I (Termo de 
Referência) e Anexo II (Modelo de Proposta) do Edital; 

 
c) O pagamento pela contratante, referente ao objeto do presente edital, deverá ser 
efetuado em até 28 (vinte oito) dias úteis após a entrega dos mesmos; 
 
d) Todos os custos referente a prestação dos serviços, incluindo mão-de-obra, 
combustíveis, frete e deslocamento dos equipamentos até o local da prestação dos 
serviços, tributos, obrigações fiscais e trabalhistas, dentre outros decorrentes do 
contrato. 
 
e) Prazo da Ata de Registro de Preços  será de até 12 (doze) meses, bem como o 
contrato dela decorrente, se necessário, conterá vigência de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado caso haja necessidade, ou ainda rescindido a qualquer 
tempo. 

 
7 – HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Será considerada habilitada a licitante classificada que apresentar os documentos a seguir 
indicados, por meio de envelope hermeticamente fechado, na forma já mencionada no subitem 4.1. 
 
7.1.1 - DA REGULARIDADE JURÍDICA  
 
7.1.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 
7.1.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores (os documentos em apreço deverão estar 
acompanhados da última alteração contratual). 
 
7.1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício (os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva). 
 
7.1.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir (os documentos em apreço deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva). 
 
7.1.2 - DA REGULARIDADE FISCAL  
 
7.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
 
7.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal (Alvará de Licença e 
Funcionamento), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto desta licitação. 
 
7.1.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos Federais e Certidão da Dívida 
Ativa da União);  
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7.1.2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
 
7.1.2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei; 
 
7.1.2.6 - Prova de regularidade fiscal (CRF – Certificado de Regularidade Fiscal), emitida pela 
Caixa Econômica Federal, relativamente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
7.1.2.7 - Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho. 
 
7.1.3 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
7.1.3.1 - Alvará Municipal da sede do Licitante; 
 
7.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
7.1.4.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 
comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, e no máximo 90 (noventa) 
dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com inciso II do artigo 31 da Lei 
Federal 8.666/93. 
 
7.1.5 - Juntamente com os documentos referidos neste item (Item 7 – DA HABILITAÇÃO), serão 
apresentados para fins de habilitação, declaração de que a empresa não se acha declarada 
inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar 
com a Administração Estadual; e declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores 
de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 
16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada 
pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na 
forma da Lei. Às declarações serão conforme modelos dos Anexos deste Edital, podendo ser 
elaborados e apresentados modelos diferentes dos constantes deste edital, desde que satisfaçam 
as exigências mínimas e contenha os requisitos necessários ao atendimento de idoneidade e de 
não empregar menor. 
 
7.2 - DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 
 
7.2.1 - Os documentos necessários à HABILITAÇÃO, indicados no subitem 7.1, poderão ser 
apresentados por qualquer processo de cópia, devidamente autenticados por Cartório competente 
ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, ou ainda pelo Pregoeiro conforme prazo contido no 
item 4.1.2.2. Não será aceito qualquer documento via fax ou em papel termo-sensível. 
 
7.2.2 - Toda a documentação apresentada pelos interessados, para fins de habilitação, deverá 
pertencer à empresa (filial ou matriz) que efetivamente fornecerá os produtos, objeto da licitação, 
ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) deverá ser o 
mesmo em todos os documentos, com as seguintes exceções: 
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7.2.2.1 - Quando a licitante apresentar-se como filial, poderão ser apresentados com o 
CNPJ da Matriz, a CND, relativa ao FGTS (subitem 7.1.2.5), desde que o interessado 
comprove que o recolhimento do FGTS é realizado de forma centralizada; 
 

7.2.3 - Todos os documentos acima referidos deverão estar com prazo de validade em vigor, na 
data de abertura dos envelopes, contendo a habilitação dos interessados. Caso o documento não 
especifique o prazo de validade, considerar-se-á válido pelo prazo de 90 (noventa) dias após a data 
de sua expedição/emissão. 
 
8 - SESSÃO DO PREGÃO 
 
8.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais 
aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta 
Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 
credenciados. 
 
8.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
8.2.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o 
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, 
sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
 
8.2.2 - O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta 
de menor preço, para participarem dos lances verbais. 
 
8.2.3 - Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula 
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), 
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos 
nas propostas apresentadas. 
 
8.3 - LANCES VERBAIS 
 
8.3.1 - Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada 
de maior preço e os demais. 
 
8.3.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 
realizado sorteio no certame para definir a ordem de apresentação dos lances. 
 
8.3.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
8.4 – JULGAMENTO 
 
8.4.1 - O critério do julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM a ser efetivamente pago pelo 
Município, consoante as propostas apresentadas na forma do item 6 deste Edital. 
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8.4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 
 
8.4.2.1 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

 
8.4.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu 
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
 
8.4.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
 
8.4.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências deste Edital, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital para o qual apresentou proposta. 
 
8.4.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, 
o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 
verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto deste Edital para o qual apresentou proposta. 
 
8.4.6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja 
obtido um melhor preço. 
 
8.4.7 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de 
Apoio, e pelos licitantes. 
 
8.4.8 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao 
Pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes julgados desclassificados, os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até a emissão de 
empenho dos licitantes vencedores da licitação. 
 
8.4.9. Do tratamento diferenciado e favorecido às micro empresas e empresas de pequeno 
porte segundo a lei complementar 123/06: 
 
8.4.9.1. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de 
empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observado o seguinte: 
 

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa que 
não estiver amparada por esta lei complementar. 
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos 
após a notificação por parte do pregoeiro, sob pena de preclusão. 
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c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito 
d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e empresas de 
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 
e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
9 – RECURSOS 
 
9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de 
recurso. 
 
9.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
9.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
9.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 
comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico e publicado no Diário Oficial do 
Município (wwwseabra.ba.io.org.br)  
 
10 - ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1 - Inexistindo interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao(s) 
licitante(s) vencedor(es), com a posterior Homologação do resultado pela Autoridade Competente. 
 
10.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es) e 
homologará o procedimento licitatório. 
 
11 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
11.1 - Os preços ofertados são IRREAJUSTÁVEIS, não sendo permitida a concessão de 
reajuste por qualquer espécie de índice de preços ou índices gerais de inflação, ressalvado 
as hipóteses da manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos da Lei 8.666/93. 
 
11.2 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO 

Esta edição encontra-se no site: www.seabra.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RMPSDQSTZCU5JRYXUQYSJQ

Quarta-feira
10 de Maio de 2017
14 - Ano IX - Nº 1019



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-1421/1422 
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37   
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
www.seabra.ba.gov.br  email: seabra.licitacao@hotmail.com   
 

 

14 
 

 
11.2.1 - É vedada a alteração dos preços, exceto nas hipóteses, expressamente, previstas em lei 
(art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93), de forma a manter e assegurar o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato a ser celebrado, em consonância com os termos e condições da proposta 
apresentada. 
 
12 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS: 
 
12.1. Homologado o resultado da licitação e respeitada a ordem de classificação, será formalizada 
a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional que, após cumpridos os requisitos 
de publicidade, terá efeito de compromisso da prestação dos serviços e/ou do fornecimento nas 
condições estabelecidas, para tanto será concedido o prazo de 5 (cinco) dias para assinatura da 
Ata, ou do contrato, conforme o caso. 
 
12.2. Na assinatura da Ata será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
no Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante sua vigência.  
 
12.3. Caso o licitante vencedor não faça a comprovação referida no subitem anterior ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata, poderá ser convocado outro licitante, desde que 
respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 
negociação, assiná-la, sem prejuízo das multas previstas neste edital e demais cominações legais.  
  
12.4.  Firmada a Ata de Registro de Preços entre o licitante vencedor e a Prefeitura Municipal de 
Seabra – BA., seus signatários passarão a denominar-se: Fornecedor Registrado e Órgão 
Gerenciador, respectivamente.  
 
12.5.  A Ata poderá ser firmada por representante legal, diretor ou sócio da empresa, devidamente 
munido, respectivamente, de procuração ou contrato social e cédula de identificação do(s) 
licitante(s) vencedor(es).  
 
12.6. Ao firmar a Ata, o Fornecedor Registrado, quando solicitado pelo Órgão Gerenciador, obriga-
se a fornecer os produtos e/ou prestar os serviços a ele adjudicado.  
 
12.7. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir 
da data de sua assinatura.  
 
12.8. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor da ata. 
 
12.9. A licitante vencedora e a Prefeitura / Fundo Municipal de Saúde de Seabra – BA., além da Ata 
que será publicada, tendo efeito de registro e contrato, poderão celebrar contrato de prestação de 
serviços e/ou de fornecimento, conforme o caso, podendo ser somente um contrato ou vários de 
acordo ao fornecimento parcelado, nos moldes da minuta constante do anexo VII deste edital, 
quando assim a lei o exigir. 
 
12.10. Se a licitante vencedora não comparecer na Divisão de Licitação dentro do prazo de 
05 (cinco) dias, após regularmente convocada para assinatura do contrato, ensejará a 
aplicação da multa prevista no título SANÇÕES deste edital. É obrigatória a presença do 
responsável pela empresa ou de pessoa devidamente munida de Procuração que lhe 
conceda tais poderes, para assinatura do contrato. Caso o responsável pela empresa não 
compareça para, dentro do prazo estabelecido, assinar o referido Contrato, além da multa 
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prevista, o objeto poderá ser concedido ao 2º colocado. O prazo para assinatura começará a 
correr do recebimento da CONVOCAÇÃO. 
 
12.11. Até a homologação e publicação da ata e/ou da assinatura do contrato, a proposta da 
licitante vencedora poderá ser desclassificada se a Prefeitura Municipal de Seabra – BA., tiver 
conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento. 
 
12.12. Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item 
anterior, a Prefeitura Municipal de Seabra – BA., poderá convocar as licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação de acordo com a Lei 10.520/2002. 
 
12.13. O contrato poderá ser firmado parceladamente conforme fornecimentos ou num único termo, 
sendo que a vigência total será de até 12 (doze) meses. 
 
12.14. O contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer 
tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos 
motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, da lei 8.666/93. 
 
12.15. A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem 
como a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada a documentação 
comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito 
da Prefeitura Municipal de Seabra – BA., e desde que não afete a boa execução do contrato. 
 
12.16 - Encerrado o procedimento licitatório, com a publicação da Homologação do resultado, o(s) 
licitante(s) vencedor(es), em consonância com o preceituado no art. 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
será(ão) convocado(s) para assinar a Ata e o respectivo instrumento de Contrato, nos termos da 
minuta constante do Anexo VI e VII deste Edital. 
 
12.17 – O(s) adjudicatário(s) terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, 
para assinar o instrumento contratual, podendo ser prorrogado, por uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Administração. 
 
12.18 - Farão parte integrante da Ata e do contrato, todos os elementos apresentados pelo(s) 
licitante(s) vencedor(es) que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 
 
12.19- Na hipótese de o(s) adjudicatário(s) deixar(em) de assinar a Ata e/ou contrato no prazo 
fixado, sem justificativa expressa e aceita pela Administração, decairá do direito à contratação. 
 
12.20- Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato decorrente desta 
licitação somente será aceita se apresentada antes do decurso do prazo fixado no subitem 12.2 e 
devidamente fundamentada com justo motivo. 
 
12.21- O contrato a ser assinado com a(s) licitante(s) vencedora(s) terá a vigência até 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado caso haja necessidade ou ainda rescindido a qualquer tempo. 
 
12.22 - Correrão por conta do contratado às despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o 
contrato. 
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12.23- Na ocorrência da hipótese de o(s) adjudicatário(s) deixar(em) de retirar o instrumento no 
prazo fixado neste ato convocatório, o fato em si constituirá descumprimento total da obrigação 
assumida, podendo o respectivo objeto da licitação ser adjudicado à licitante remanescente, na 
ordem de classificação do item, a exclusivo critério da Administração, sujeitando-se o licitante 
faltoso, ainda às penalidades e sanções previstas neste ato convocatório e na legislação pertinente. 
 
12.24- Por ocasião da assinatura da Ata e do instrumento contratual, o(s) licitante(s) contratado(s) 
está(rão) obrigado(s) a, previamente, reapresentar novos comprovantes de regularidade 
Fiscal/Certidão Negativa de Débito Federal e do FGTS (por meio do CRF – Certificado de 
Regularidade do FGTS), caso as apresentadas na licitação estejam vencidas. 
 
13 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
13.1 – Os serviços objeto desta licitação deverão ser prestados e realizados pelo licitante vencedor 
ao Município de Seabra – BA.,  devendo os serviços a ser executa iniciado no prazo máximo de 02 
(dois) dias a contar da Ordem de Serviços, e, em casos de situação que caracterize emergência ou 
de Calamidade Pública definida na Ordem de Serviços, deverá ser os serviços serem iniciados no 
prazo máximo de 03hs (três horas) corridas contada do recebimento da Ordem de Serviços. 
 
13.2 – Os serviços objeto da presente licitação, serão prestados pelo(s) licitante(s) contratado(s), 
conforme cronograma de serviços a ser definido em Ordens de Serviços, observando: 
 

13.2.1 – Os volumes de serviços previstos neste Edital são estimativos, podendo ocorrer 
solicitações de prestação de serviços de horas máquinas ou fração, em volume a ser 
definido em Ordem de Serviços e de acordo com a necessidade da contratante; 
 
13.2.2 – A computação de horas máquinas efetivamente a ser pago pela contratante a 
contratada são pela efetiva execução dos serviços, não sendo computado como horas 
máquinas o tempo de percurso ou deslocamento dos equipamentos até o local da prestação 
dos serviços; 
 
13.2.3 - Os custos de combustíveis, mão-de-obra, encargos trabalhistas e fiscais, fretes, 
carreto e transporte dos maquinários até o local da prestação dos serviços correrão por 
conta do contratado, bem como todo custo incidente sobre a prestação dos serviços; 

 
13.3 – O volume de horas máquinas e serviços prestados (Planilha de Medição dos Serviços) 
deverão ser elaborado pela contratada e deverão acompanhar a Nota Fiscal dos Serviços, e, de 
posse destes documentos, o fiscal do contrato ou servidor responsável pela fiscalização, atestará a 
sua execução ou não; 
 

13.3.1 - Encontrando irregularidades, o fiscal do contrato ou servidor responsável, apontará 
as falhas existentes, fixando prazo para o contratado promover as correções necessárias, 
inclusive cancelamento, substituição ou correção da Nota Fiscal, e em não havendo, 
aplicará as sanções cabíveis. 

 
13.3.2 - Em caso de irregularidade não sanada pelo contratado, a Administração, por meio 
de seu representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade 
competente para que sejam tomadas as providências legais pertinentes. 
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13.3.4 - Em caso de necessidade de providências por parte do contratado, os prazos para 
pagamento serão suspensos e considerado a prestação dos serviços em atraso, sujeitando-
o à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras 
sanções estabelecidas na lei e neste ato convocatório. 

 
13.4 - Os serviços de locação de horas máquinas pesadas (MOTONIVELADORA, 
RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADERIA, ROLO COMPACTADOR, TRATOR DE ESTERIA e 
GUINDASTE TIPO MUNK), deverão ser prestados de acordo com a necessidade do município, na 
execução dos serviços de abertura de estrada, recuperação de estrada, limpeza de terreno, retirada 
e remoção de cascalho, carregamento e enchimento de caçamba, remoção de lixo e de entulhos, 
abertura de valas, recuperação e limpeza de aguadas, manutenção da rede elétrica e de iluminação 
pública, dentre outros serviços, de forma parcelada e eventual, durante o período de 12 (doze) 
meses, de interesse da Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo, nos termos deste instrumento 
convocatório e Termo de Referência. 
 
14 - DO PAGAMENTO DO PREÇO 
 
14.1 - O pagamento somente será efetuado após a execução dos serviços e ateste de que foram 
executados, conforme planilha de medição dos serviços que deverão acompanhar a Nota Fiscal, 
acompanhado dos documentos de regularidade fiscal do licitante. 
 
14.2 - O pagamento será efetuado pela tesouraria do Município, no prazo de até 28 (vinte oito) 
dias úteis, contados da data de apresentação das NOTAS FISCAIS devidamente atestadas pelo 
fiscal do contrato ou servidor responsável. 
 
14.3 - A Nota Fiscal deverá especificar o nome do banco, o código e nome da agência e número da 
conta corrente, na qual deverá ser feito o depósito do valor correspondente. Nos casos de 
eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será acrescido de 
encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a data do 
efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo IGPM-DI da FGV. 
 
14.4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
1.4.4.1 - A despesa decorrente da prestação dos serviços relacionados neste processo correrá à 
conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) do orçamento vigente: 
 
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 
Unidade: 01 UNIDADE DE OBRAS E URBANISMO 
Proj./Ativ. 2.049 Manutenção dos Serv. Téc. e Adm. da Sec. de Obras e Urbanismo 
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
3.3.90.39.00.00.00.00 08.02.0016.000360 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
3.3.90.39.00.00.00.00 09.02.0042.000320 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Proj./Ativ. 2.050 Desenvolvimento Urbanístico Municipal 
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
3.3.90.39.00.00.00.00 09.02.0042.000320 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
15 – DAS PENALIDADES 
 
15.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 
da CONTRATADA, sujeitando-a às seguintes penalidades: 
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15.2 - Advertência que será aplicada sempre por escrito. 
 
15.3 - Multa, nos seguintes percentuais: 
 
15.3.1 - Multa no importe de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 
sobre o valor do fornecimento; 
 
15.3.2 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso de inicio da 
execução dos serviços, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou instrumento 
equivalente; 
 
15.3.3 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Publica Municipal. 
 
15.3.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
15.3.5 - Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de 
indenização à CONTRATANTE por perdas e danos; 
 
15.3.6 - As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
15.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito. 
 
15.4.1 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, 
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou 
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes. 
 
15.5 - DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES 
 
15.5.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada àqueles que: 
 
15.5.1.1 - Retardarem a execução do pregão; 
 
15.5.1.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; 
 
15.5.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
16 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação 
e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
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16.1.1 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação (artigo 4º, parágrafo único do Decreto Federal nº3555 de 
08 de setembro de 2000). 
 
16.2 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 
Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 
 
16.3 - É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do 
ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados 
a fundamentar as decisões. 
 
16.4 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão do 
Pregão. 
 
16.5 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no 
parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
16.6 - É vedado ao Licitante vencedor subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Pregão 
sem autorização expressa da Prefeitura Municipal de Seabra. 
 
16.7 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por 
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
comprovado. 
 
16.8 – Fazem parte deste edital os termos e anexos abaixo:  
 
16.8.1 - ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
16.8.2 - ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA 
16.8.3 - ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO NÃO EMPREGAR MENOR 
16.8.4 - ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO 
16.8.5 – ANEXO V – DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
16.8.6 – ANEXO VI – MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
16.8.7 – ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO 
16.8.8 – ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR  
 
16.8.8 - Quaisquer esclarecimentos e informações adicionais sobre esta Licitação, poderão ser 
solicitados à Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço indicado no preâmbulo deste 
Edital, pelo FAX ou telefone (75) 3331-1421/1422, até o segundo dia útil anterior a data de 
apresentação das propostas. 
 
16.8.9 - O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na relação contratual a ser 
firmada com base na presente licitação é o da Comarca de Seabra – BA, excluído qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
Seabra - BA, 08 de Maio de 2017. 
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Enilson Lázaro Vieira 
Pregoeiro 
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PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 15/2017 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 445/2017 
SECRETARIA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO 
 
1.0 DO OBJETO 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o Registro de Preços para a contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços na locação de horas máquinas pesadas 
(MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADERIA, ROLO COMPACTADOR, 
TRATOR DE ESTERIA e GUINDASTE TIPO MUNK), de acordo com a necessidade do município, 
para a prestação dos serviços de abertura de estrada, recuperação de estrada, limpeza de terreno, 
retirada e remoção de cascalho, carregamento e enchimento de caçamba, remoção de lixo e de 
entulhos, abertura de valas, recuperação e limpeza de aguadas, manutenção da rede elétrica e de 
iluminação pública, dentre outros serviços, para a prestação dos serviços parcelados durante o 
período de 12 (doze) meses, de interesse da Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo, nos 
termos deste instrumento convocatório e seus Anexos. 

 
2.0 DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Justifica-se a presente contratação dos serviços na locação de horas máquinas pesadas 
(MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADERIA, ROLO COMPACTADOR, 
TRATOR DE ESTERIA e GUINDASTE TIPO MUNK), para atender as demandas e a necessidade 
do Município na execução dos serviços de abertura de estrada, recuperação de estrada, limpeza de 
terreno, retirada e remoção de cascalho, carregamento e enchimento de caçamba, remoção de lixo 
e de entulhos, abertura de valas, recuperação e limpeza de aguadas, manutenção da rede elétrica 
e de iluminação pública, dentre outros serviços, de interesse da Secretaria Municipal de Obra e 
Urbanismo, nos termos deste Termo de Referência, instrumento convocatório e seus Anexos. 
2.2. Dentre os serviços e ações elencadas acima, faz-se necessário a existência dos 
maquinários e equipamentos maquinário para a sua execução, não possuindo na frota do município 
tais equipamentos, o que justifica a sua contratação; 
2.3. Diante disso, observa-se a necessidade premente da administração pública estar preparada 
em gerenciar e acompanhar as suas próprias obras e/ou serviços de natureza técnica na 
manutenção e recuperação das estradas vicinais, limpeza de terreno, retirada e remoção de 
cascalho, carregamento e enchimento de caçamba, remoção de lixo e de entulhos, abertura de 
valas, recuperação e limpeza de aguadas, manutenção da rede elétrica e de iluminação pública, 
dentre outros serviços. 

 
3.0 DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1. DA CONDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1.1. Os serviços objeto desta licitação deverão ser prestados e realizados pelo licitante vencedor 
ao Município de Seabra – BA.,  devendo os serviços a ser executa iniciado no prazo máximo de 02 
(dois) dias a contar da Ordem de Serviços, e, em casos de situação que caracterize emergência ou 
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de calamidade pública definida na Ordem de Serviços, deverá ser os serviços serem iniciados no 
prazo máximo de 03hs (três horas) corridas contada do recebimento da Ordem de Serviços. 
 
3.1.2. Os serviços objeto da presente licitação, serão prestados pelo(s) licitante(s) contratado(s), 
conforme cronograma de serviços a ser definido em Ordens de Serviços, observando: 

3.1.2.1. Os volumes de serviços previstos neste Edital são estimativos, podendo 
ocorrer solicitações de prestação de serviços de horas máquinas ou fração, em volume a ser 
definido em Ordem de Serviços e de acordo com a necessidade da contratante; 
3.1.2.2. A computação de horas máquinas efetivamente a ser pago pela contratante a 
contratada são pela efetiva execução dos serviços, não sendo computado como horas 
máquinas o tempo de percurso ou deslocamento dos equipamentos até o local da prestação 
dos serviços; 
3.1.2.3. Os custos de combustíveis, mão-de-obra, encargos trabalhistas e fiscais, 
fretes, carreto e transporte dos maquinários até o local da prestação dos serviços correrão 
por conta do contratado, bem como todo custo incidente sobre a prestação dos serviços; 

 
3.1.3. O volume de horas máquinas e serviços prestados (Planilha de Medição dos Serviços) 
deverão ser elaborado pela contratada e deverão acompanhar a Nota Fiscal dos Serviços, e, de 
posse destes documentos, o fiscal do contrato ou servidor responsável pela fiscalização, atestará a 
sua execução ou não; 

3.1.3.1.  Encontrando irregularidades, o fiscal do contrato ou servidor responsável, 
apontará as falhas existentes, fixando prazo para o contratado promover as correções 
necessárias, inclusive cancelamento, substituição ou correção da Nota Fiscal, e em não 
havendo, aplicará as sanções cabíveis. 
3.1.3.2. Em caso de irregularidade não sanada pelo contratado, a Administração, por 
meio de seu representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade 
competente para que sejam tomadas as providências legais pertinentes. 
3.1.3.3. Em caso de necessidade de providências por parte do contratado, os prazos 
para pagamento serão suspensos e considerado a prestação dos serviços em atraso, 
sujeitando-o à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, 
a outras sanções estabelecidas na lei e neste ato convocatório. 

 
3.1.4. Os serviços de locação de horas máquinas pesadas (MOTONIVELADORA, 
RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADERIA, ROLO COMPACTADOR, TRATOR DE ESTERIA e 
GUINDASTE TIPO MUNK), deverão ser prestados de acordo com a necessidade do município, na 
execução dos serviços de abertura de estrada, recuperação de estrada, limpeza de terreno, retirada 
e remoção de cascalho, carregamento e enchimento de caçamba, remoção de lixo e de entulhos, 
abertura de valas, recuperação e limpeza de aguadas, manutenção da rede elétrica e de iluminação 
pública, dentre outros serviços, de forma parcelada e eventual, durante o período de 12 (doze) 
meses, de interesse da Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo, definidos neste Termo de 
Referência e instrumento convocatório. 
 
3.1.5. A operacionalização dos maquinários, equipamentos e veículos são de inteira 
responsabilidade da contratada, que deverá providenciar a manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos.  

 
3.1.6. Os serviços serão prestados sob a gerência da Prefeitura de Seabra, acompanhada por 
servidor indicado ou por uma equipe técnica, conforme o caso, e deverão ser realizados de 
segunda a sexta, nos horários normais de trabalho, e eventualmente em jornadas especiais de 
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trabalho (diurno, noturno, sábados, domingos e feriados), em qualquer dia e horário, de acordo com 
a necessidade.  

 
3.1.7. Em caso de calamidade pública, todos os equipamentos e veículos quando solicitados pela 
Prefeitura deverão apresentar-se no local indicado em no máximo 3hs (três) horas. 

 
3.1.8. Em caso de quebra, acidente ou qualquer outra ação que implique na impossibilidade da 
prestação do serviço, a CONTRATADA se obrigará a substituir o equipamento por outro com as 
mesmas especificações no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de 1% 
(um por cento) dia sobre o valor contratado. 

 
3.1.9. Os veículos e equipamentos deverão serão apresentados e iniciar os serviços no prazo 
máximo de 24hs (vinte e quatro horas) do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço.  

 
3.1.10. O Município de Seabra-BA., se reserva no direito de exigir a comprovação da habilitação 
dos motoristas ou da apresentação da capacitação dos operadores dos equipamentos, conforme o 
caso, e a não apresentação dos mesmos ou apresentação em desacordo com o solicitado no edital, 
acarretará o cancelamento do contrato e/ou do registro da Ata correspondente. 

 
3.1.11. O computo das horas será considerado a partir da apresentação da máquina no local 
designado para inicio da prestação dos serviços objeto da Ordem de Fornecimento/Serviço. 

 
3.1.12. As máquinas, devidamente abastecidas de combustível e com seus operadores, deverão se 
apresentar no local e horário pré-estabelecidos, sendo que a sua dispensa ao fim do turno somente 
ocorrerá com a autorização do fiscal ou servidor designado para acompanhamento dos serviços, 
devendo a contratada elaborar planilhas diária individual de controle das horas máquinas, 
equipamento ou veículos. 

 
3.1.13. Os equipamentos/máquinas/veículos deverão estar em plenas condições de funcionamento 
e com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos no Código Nacional de Trânsito, 
conforme o caso. 

 
3.1.14. A CONTRATADA providenciará a identificação (nome da empresa e o telefone para 
reclamações), através de adesivos afixados nas laterais (portas) das máquinas (podendo ser 
adesivos fixos ou de imã), que deverão ser confeccionados sob sua responsabilidade e ônus, 
quando da Ordem de Serviços forem para serviços superior a . 

 
3.1.15. A Contratada deverá fornecer todos os EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual e 
ferramentas necessárias à prestação de serviços. 

 
3.1.16. A Contratada deverá transportar, por meios próprios, até o local para execução dos 
serviços, os maquinários e equipamentos, no prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas) a contar 
a data da Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura. 

 
3.1.17. As locações não poderão sofrer solução de continuidade, devendo ainda a CONTRATADA 
substituí-los quando necessários, para o pronto e completo atendimento da Prefeitura. 
 
3.2. DAS ESPECIFICAÇÕES, ESTIMATIVA E CUSTO ESTIMADO DOS SERVIÇOS 
 

ITENS CÓD. DESCRIÇÃO UND. QTD. 
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SINAPI 

1 5932 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014. CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS 
PESADAS (MOTONIVELADORA), DE ACORDO COM A 
NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, SENDO O 
COMBUSTÍVEL, MÃO-DE-OBRA E DEMAIS ENCARGOS 
DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, PARA OS 
SERVIÇOS TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS E DE 
BASE E REGULARIZAÇÃO DE OBRAS, DE INTERESSE 
DA PREFEITURA. 

Custo 
Horário do 

Equipamento 
(CHP) 

1.120,00 

2 5678 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HP 
DIURNO. AF_06/2014. CONTRATAÇÃO DE HORAS 
MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, 
SENDO O COMBUSTÍVEL, MÃO-DE-OBRA E DEMAIS 
ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA, PARA OS SERVIÇOS DE ABERTURA 
DE VALAS, ABERTURA DE ESTRADAS, LIMPEZA DE 
TERRENO, TERRAPLANAGEM, RECUPERAÇÃO DE 
ESTRADAS, REMOÇÃO DE LIXOS E DE ENTULHOS, 
DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE 
RETROESCAVADEIRA,  DE INTERESSE DA 
PREFEITURA. 

Custo 
Horário do 

Equipamento 
(CHP) 

1.400,00 

3 5680 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ Q. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HP 
DIURNO. AF_06/2014. CONTRATAÇÃO DE HORAS 
MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, 
SENDO O COMBUSTÍVEL, MÃO-DE-OBRA E DEMAIS 
ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA, PARA OS SERVIÇOS DE ABERTURA 
DE VALAS, ABERTURA DE ESTRADAS, LIMPEZA DE 
TERRENO, TERRAPLANAGEM, RECUPERAÇÃO DE 
ESTRADAS, REMOÇÃO DE LIXOS E DE ENTULHOS, 
DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE 
RETROESCAVADEIRA,  DE INTERESSE DA 
PREFEITURA. 

Custo 
Horário do 

Equipamento 
(CHP) 

1.400,00 

4 5940 

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 
LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA ÇAMBA 1,7 A 2,8 
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014. CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS 
PESADAS (PÁ CARREGADEIRA), DE ACORDO COM A 
NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, SENDO O 
COMBUSTÍVEL, MÃO-DE-OBRA E DEMAIS ENCARGOS 
DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, PARA OS 

Custo 
Horário do 

Equipamento 
(CHP) 

1.400,00 
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SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS, LIMPEZA 
DE TERRENO, RETIRADA E REMOÇÃO DE 
CASCALHO, CARREGAMENTO E ENCHIMENTO DE 
CAÇAMBAS, REMOÇÃO DE LIXOS E DE ENTULHOS, 
DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA, 
DE INTERESSE DA PREFEITURA. 

5 5944 

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2, 5 A 3,5 M3, PESO 
OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014. 
CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADAS (PÁ 
CARREGADEIRA), DE ACORDO COM A NECESSIDADE 
DO MUNICÍPIO, SENDO O COMBUSTÍVEL, MÃO-DE-
OBRA E DEMAIS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE 
DA CONTRATADA, PARA OS SERVIÇOS DE 
ABERTURA DE ESTRADAS, LIMPEZA DE TERRENO, 
RETIRADA E REMOÇÃO DE CASCALHO, 
CARREGAMENTO E ENCHIMENTO DE CAÇAMBAS, 
REMOÇÃO DE LIXOS E DE ENTULHOS, DENTRE 
OUTROS SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA, DE 
INTERESSE DA PREFEITURA. 

Custo 
Horário do 

Equipamento 
(CHP) 

400,00 

6 5684 

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P ESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014. CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS 
PESADAS (ROLO COMPACTADOR), DE ACORDO COM 
A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, SENDO O 
COMBUSTÍVEL, MÃO-DE-OBRA E DEMAIS ENCARGOS 
DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, PARA OS 
SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE ESTRADA, BASE 
DE TERRENO, BASE ASFÁLTICA, DENTRE OUTROS 
SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR, DE INTERESSE 
DA PREFEITURA. 

Custo 
Horário do 

Equipamento 
(CHP) 

800,00 

7 89032 

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA MÉDIA 100 HP, 
PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN A 2,19 M3 - 
CHP DIURNO. AF_06/2014, CONTRATAÇÃO DE HORAS 
MÁQUINAS PESADAS (TRATOR DE ESTEIRA), DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, 
SENDO O COMBUSTÍVEL, MÃO-DE-OBRA E DEMAIS 
ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA, PARA OS SERVIÇOS REMOÇÃO DE 
ENTULHOS E LIXO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), 
DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE TRATOR DE 
ESTEIRA, DE INTERESSE DA PREFEITURA. 

Custo 
Horário do 

Equipamento 
(CHP) 

350,00 

8 91634 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÉDIA DE 
CARGA 6500 KG, MOMENTO MÉDIO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÉDIO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV 
- CHP DIURNO. AF_08/2015. CAMINHÃO GUINDASTE, 
TIPO MUCK,  COM CAPACIDADE MÍNIMA 
DE 6,5 TONELADAS, EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO E ATENDENDO 
TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DA ANTT, PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA 

Custo 
Horário do 

Equipamento 
(CHP) 

1.400,00 
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REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
UTILIZAÇÃO NA PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO E 
GRANDE PORTE, DENTRE OUTROS SERVIÇOS 
NECESSÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
OBRAS E SERVIÇOS.  

 
3.2.1. Custo total estimado da Licitação: R$ 998.381,20 (novecentos e noventa e oito mil, trezentos 
e oitenta e um reais e vinte centavos). Custos com base na tabela SINAPI (Caixa Econômica 
Federal), não desonerada, referência Abril/2017. Encargos Sociais: Hora: 119,49%   / 
Mês: 74,46%; 
3.2.2. Os valores unitários que serviram de base de custos são os da tabela SINAPI (Caixa 
Econômica Federal), não desonerada, referência Abril/2017.  
 
3.2.3. Considerando que o pagamento da execução dos serviços são pelo efetivo serviços 
prestados, ou seja, pelo Custo Horário do Equipamento, a unidade de medida adotada é Custo 
Horário do Equipamento (CHP),  no qual estão os inseridos o custo horário do equipamento durante 
a sua operação efetiva e englobam os custos horário de depreciação, juros, manutenção e 
operação, material e mão de obra, ou seja, CHP = CD+CJ+CM+CMA+CMO. 

 
3.2.4. Os custos estimados são extraídos da Tabela SINAPI (Caixa Econômica Federal), referência 
Abril/2017, disponível em https://www.sipci.caixa.gov.br/SIPCI/servlet/TopController 
 
4. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
 
4.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATADA: 

I Prestar os serviços no prazo estipulado, com pontualidade. 
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, 
qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 
III Atender com prontidão as reclamações por parte do fiscal ou preposto da prefeitura, por 
falhas ou irregularidade na prestação do objeto da presente licitação. 
IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação: 

 
4.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATANTE: 

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento deste Contrato. 
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

 
5. DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
 
5.1 A forma de adjudicação dos materiais em questão deve ser a de menor preço por item. 
 
6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
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6.1 A Ata de Registro de Preços e a contratação dela decorrente terá a vigência de 12 meses, 
podendo ser aditivado ou prorrogado caso haja necessidade, nos termos da Lei 8.666/93, ou ainda 
rescindido a qualquer tempo. 
 
7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
7.1 O pagamento será efetuado de acordo com a prestação dos serviços, apresentado em 
comum acordo com a fiscalização e a empresa vencedora, que serão efetuados através de crédito 
em conta bancária, com base na apresentação da Nota Fiscal/Fatura emitida a cada fim de mês, 
devidamente atestadas pela Secretaria de Obras e Serviços ou qualquer outro preposto, devendo a 
Nota Fiscal vir acompanhada dos documentos a seguir listados, caos os fornecidos anteriormente 
estejam vencidos, a saber: a) Certidão do FGTS-CRF; e b) Certidão conjunta de débitos relativos a 
Tributos Federais; c) Dívida Ativa da União, e d) certidão negativa de débito, relativos as 
contribuições previdenciárias. 
 
7.2. O pagamento somente será efetuado após a execução dos serviços e ateste de que foram 
executados, conforme planilha de medição dos serviços que deverão acompanhar a Nota Fiscal, 
acompanhado dos documentos de regularidade fiscal do licitante. 
 
7.3. O pagamento será efetuado pela tesouraria do Município, no prazo de até 28 (vinte oito) dias 
úteis, contados da data de apresentação das NOTAS FISCAIS devidamente atestadas pelo fiscal 
do contrato ou servidor responsável. 
 
7.4. A Nota Fiscal deverá especificar o nome do banco, o código e nome da agência e número da 
conta corrente, na qual deverá ser feito o depósito do valor correspondente. Nos casos de 
eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será acrescido de 
encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a data do 
efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo IGPM-DI da FGV. 
 
8. SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE TERMO 
 
8.1 Setor de Licitações. 
 
10. SETOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
 
10.1 A unidade responsável pela fiscalização e acompanhamento será a Secretaria de Obras e 
Serviços, atuando como fiscal titular o responsável pela Secretaria de Obras e Serviços, ou por 
qualquer preposto por ela designada. 
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PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 015/2017 
 

ANEXO II 
FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Prezados Senhores, 
 
Tendo examinado o Edital, nós abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para o objeto 
licitado, em conformidade com o edital mencionado, e declaramos que: 
 
1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 
Lei n.º 10.520/02, a Lei n.º 8.666/93 e suas aliterações posteriores as cláusulas e condições 
constantes deste Edital.  

 
2. Propomos a Prefeitura Municipal de Seabra – BA., a prestação dos serviços objeto desta 
licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Pregão e asseverando que: 

a) Observaremos, integralmente, as normas, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento 
dos produtos, objeto desta licitação; e,  

b) Em caso de divergência do preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá 
este último.  

c) Cotamos como preço para a aquisição do objeto desta licitação, os valores constantes no 
presente Anexo.  

d) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento 
integral das obrigações decorrentes da licitação;  

e) O prazo de validade desta proposta é de 60 (Sessenta) dias úteis. 
 
3. Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 
observadas as condições do Edital. 
  

PROPOSTA DE PREÇO 
TIPO DE LICITAÇÃO NÚMERO DATA 

Pregão Presencial: Registro de Preços 15/2017 ___/___/2017 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: INSC. ESTADUAL: 
ENDEREÇO: FONE-FAX e-mail 

 
ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNT TOTAL 

1 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014. CONTRATAÇÃO DE HORAS 
MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA), DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, 
SENDO O COMBUSTÍVEL, MÃO-DE-OBRA E 
DEMAIS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA, PARA OS SERVIÇOS 
TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS E DE BASE E 
REGULARIZAÇÃO DE OBRAS, DE INTERESSE DA 
PREFEITURA. 

CHP 1.120,00   

2 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CHP 1.400,00   
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CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HP DIURNO. 
AF_06/2014. CONTRATAÇÃO DE HORAS 
MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, 
SENDO O COMBUSTÍVEL, MÃO-DE-OBRA E 
DEMAIS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA, PARA OS SERVIÇOS DE 
ABERTURA DE VALAS, ABERTURA DE ESTRADAS, 
LIMPEZA DE TERRENO, TERRAPLANAGEM, 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, REMOÇÃO DE 
LIXOS E DE ENTULHOS, DENTRE OUTROS 
SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA,  DE 
INTERESSE DA PREFEITURA. 

3 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ Q. 79 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HP DIURNO. 
AF_06/2014. CONTRATAÇÃO DE HORAS 
MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, 
SENDO O COMBUSTÍVEL, MÃO-DE-OBRA E 
DEMAIS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA, PARA OS SERVIÇOS DE 
ABERTURA DE VALAS, ABERTURA DE ESTRADAS, 
LIMPEZA DE TERRENO, TERRAPLANAGEM, 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, REMOÇÃO DE 
LIXOS E DE ENTULHOS, DENTRE OUTROS 
SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA,  DE 
INTERESSE DA PREFEITURA. 

CHP 1.400,00   

4 

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 
LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA ÇAMBA 1,7 
A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014. CONTRATAÇÃO DE HORAS 
MÁQUINAS PESADAS (PÁ CARREGADEIRA), DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, 
SENDO O COMBUSTÍVEL, MÃO-DE-OBRA E 
DEMAIS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA, PARA OS SERVIÇOS DE 
ABERTURA DE ESTRADAS, LIMPEZA DE 
TERRENO, RETIRADA E REMOÇÃO DE 
CASCALHO, CARREGAMENTO E ENCHIMENTO DE 
CAÇAMBAS, REMOÇÃO DE LIXOS E DE 
ENTULHOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE PÁ 
CARREGADEIRA, DE INTERESSE DA 

CHP 1.400,00   
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PREFEITURA. 

5 

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 
197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2, 5 A 3,5 M3, 
PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014. CONTRATAÇÃO DE HORAS 
MÁQUINAS PESADAS (PÁ CARREGADEIRA), DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, 
SENDO O COMBUSTÍVEL, MÃO-DE-OBRA E 
DEMAIS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA, PARA OS SERVIÇOS DE 
ABERTURA DE ESTRADAS, LIMPEZA DE 
TERRENO, RETIRADA E REMOÇÃO DE 
CASCALHO, CARREGAMENTO E ENCHIMENTO DE 
CAÇAMBAS, REMOÇÃO DE LIXOS E DE 
ENTULHOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE PÁ 
CARREGADEIRA, DE INTERESSE DA 
PREFEITURA. 

CHP 400,00   

6 

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 
CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P ESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014. 
CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADAS 
(ROLO COMPACTADOR), DE ACORDO COM A 
NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, SENDO O 
COMBUSTÍVEL, MÃO-DE-OBRA E DEMAIS 
ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA, PARA OS SERVIÇOS DE 
COMPACTAÇÃO DE ESTRADA, BASE DE 
TERRENO, BASE ASFÁLTICA, DENTRE OUTROS 
SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR, DE 
INTERESSE DA PREFEITURA. 

CHP 800,00   

7 

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA MÉDIA 100 HP, 
PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN A 2,19 M3 
- CHP DIURNO. AF_06/2014, CONTRATAÇÃO DE 
HORAS MÁQUINAS PESADAS (TRATOR DE 
ESTEIRA), DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO 
MUNICÍPIO, SENDO O COMBUSTÍVEL, MÃO-DE-
OBRA E DEMAIS ENCARGOS DE 
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, PARA OS 
SERVIÇOS REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO DO 
ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), DENTRE OUTROS 
SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA, DE 
INTERESSE DA PREFEITURA. 

CHP 350,00   

8 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÉDIA 
DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÉDIO DE CARGA 
5,8 TM, ALCANCE MÉDIO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 
POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015. 

CHP 1.400,00   
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CAMINHÃO GUINDASTE, TIPO MUCK,  COM 
CAPACIDADE MÍNIMA 
DE 6,5 TONELADAS, EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO E ATENDENDO 
TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DA ANTT, PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA 
REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
UTILIZAÇÃO NA PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO E 
GRANDE PORTE, DENTRE OUTROS SERVIÇOS 
NECESSÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA 
DE OBRAS E SERVIÇOS.  

TOTAL DA PROPOSTA  
 
TOTAL DA PROPOSTA: R$ ____ ( ___________) 
  
 
Validade da proposta: _________________ 
 
Local/data 
 
 
 
Dados da empresa e/ou Carimbo / Assinatura do responsável/representante
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PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 15/2017 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 
 
A empresa _________________________________________________________________ 
inscrito no CNPJ n° ____________________________________________________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr __________________________________ 
_______________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________________________ e do CPF n° ________________________, DECLARA, para fins 
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 
 
 
 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 15/2017 

 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
ASSUNTO: Designação de Representante 
 
Através da presente credenciamos o (a) Sr.(a)............................, portador (a) da Carteira de 
Identidade n.º..........................., e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.o 
.............................., a participar da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Seabra – BA.,  
na modalidade de Pregão Presencial acima mencionado, na qualidade de REPRESENTANTE 
LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
........................................., bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
 
____________________, ______de ______________de 2017 
Local e data 
 
________________________________ 
Carimbo e assinatura 
 
(Reconhecer Firma da assinatura) 
 
 
Obs. Este documento deverá ser entregue ao Pregoeiro fora dos envelopes, durante a fase de 
credenciamento.  
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PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP Nº 15/2017 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 
 
A empresa _________________________________________________________________ 
inscrito no CNPJ n° ___________________________________________________, por intermédio 
de seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)_________________________
______________ portador (a) da Carteira de Identidade n° ___________________________ e do 
CPF n° ____________________, DECLARA, por seu representante legal infra-assinado para 
cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, 
publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e no subitem 3.2 do mesmo edital, e para fins do Pregão 
Presencial - SRP da Prefeitura Municipal de Seabra - BA, DECLARA expressamente que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 
 
 
 
 
 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 

 
 
 
 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta 
licitação.  
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ANEXO VI 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 15/2017 
 
 

Processo 
Anual: 

445/2017 – Registro de Preços     Validade da Ata: 12 (doze) 
meses 

Pregão Presencial  - 
SRP  

Nº 15/2017 Data Abertura: ____/____/2017 

      Horário 
abertura: 

___ :____ h 

Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços na locação de horas máquinas pesadas 
(MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADERIA, ROLO 
COMPACTADOR, TRATOR DE ESTERIA e GUINDASTE TIPO MUNK), de 
acordo com a necessidade do município, para a prestação dos serviços de 
abertura de estrada, recuperação de estrada, limpeza de terreno, retirada e 
remoção de cascalho, carregamento e enchimento de caçamba, remoção de 
lixo e de entulhos, abertura de valas, recuperação e limpeza de aguadas, 
manutenção da rede elétrica e de iluminação pública, dentre outros serviços, 
para a prestação dos serviços parcelados durante o período de 12 (doze) 
meses, de interesse da Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo, nos termos 
deste instrumento convocatório e seus Anexos. 
. 

PREÂMBULO  
 

3.3. Aos ____ dias do mês de ______ do ano de dois mil e dezessete (___/____/2017), às 09:00 
horas, reuniu-se na Prefeitura Municipal de Seabra, no Setor de Licitações, o Pregoeiro ENILSON 
LÁZARO VIEIRA e equipe, designados pela Portaria 002/2017, de 03 de Janeiro de 2017, e demais 
presentes, para receber e julgar as propostas referente ao Processo Anual nº 443/2017, Pregão 
Presencial – Sistema de Registro de Preços – SRP - nº 15/2017, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, publicado na Imprensa Oficial do Município (www.seabra.ba.io.org.br), no dia 10/05/2017 e 
nos demais locais de costume, com realização prevista para o dia 22/05/2017, a ser julgado em 
conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à 
Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006, 
Decreto Municipal nº 087/2009, de 08 de Janeiro de 2009 e Decreto Federal n° 2.184/2011, que 
tem por objetivo o Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços na locação de horas máquinas pesadas (MOTONIVELADORA, 
RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADERIA, ROLO COMPACTADOR, TRATOR DE ESTERIA e 
GUINDASTE TIPO MUNK), de acordo com a necessidade do município, para a prestação dos 
serviços de abertura de estrada, recuperação de estrada, limpeza de terreno, retirada e remoção de 
cascalho, carregamento e enchimento de caçamba, remoção de lixo e de entulhos, abertura de 
valas, recuperação e limpeza de aguadas, manutenção da rede elétrica e de iluminação pública, 
dentre outros serviços, para a prestação dos serviços parcelados durante o período de 12 (doze) 
meses, de interesse da Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo, nos termos deste instrumento 
convocatório e seus Anexos. O Pregoeiro iniciou a sessão com as apresentações de praxe, 
registrando a presença de ............, prosseguindo com o credenciamento dos presentes, nos termos 
do Edital, na forma que segue: 
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CREDENCIAMENTO 

 
EMPRESA REPRESENTANTE FORMA 

CREDENCIAL 
OBS: 

    
    
    
    
*ME/EPP – Micro Empresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 123/06; 
**NO – Empresa normal não enquadrada/beneficiada nos termos da Lei 123/06; 

 
OCORRÊNCIA NA ETAPA DE CREDENCIAMENTO 

 
<<<<<<< ............>>>>>>>>>>>>>>>>>. 
 

PROPOSTA 
 
Foram apresentadas as seguintes propostas: 
Empresa A: <<<<<<<<<< >>>>>>>>>> 
Empresa B: <<<<<<<<<< >>>>>>>>>> 
Empresa C: <<<<<<<<<< >>>>>>>>>> 
Empresa D: <<<<<<<<<< >>>>>>>>>> 
Empresa E: <<<<<<<<<< >>>>>>>>>> 

 
OCORRÊNCIA NA ETAPA DE PROPOSTA 

 
<<<<<<< ............>>>>>>>>>>>>>>>>>. 

 
CLASSIFICAÇÃO 

 
<<<<<<< ............>>>>>>>>>>>>>>>>>. 

 
OCORRÊNCIA NA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO 

 
<<<<<<< ............>>>>>>>>>>>>>>>>>. 

 
 

ETAPA DE LANCES 
 
Aberto os lances verbais, participaram dos lances todas as empresas classificadas acima, ficando 
da seguinte forma: 
 
<<<<<<< ............>>>>>>>>>>>>>>>>>. 
 

HABILITAÇÃO 
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Aberto o 2º Envelope (Documentos de Habilitação), das Licitantes: <<<<<<<< >>>>>>>>> verificou 
que toda documentação estavam _____ (regular, conforme exigido em edital, portanto, 
consideradas habilitadas / ou irregular <<<<<< >>>>>, portanto inabilitada). 
 

OCORRÊNCIA NA ETAPA DE HABILITAÇÃO 
 
<<<<<<< ............>>>>>>>>>>>>>>>>>. 
 

ADJUDICAÇÃO 
 
Foram adjudicado os fornecedores: 
Fornecedor A, Item X <<<<<<< ............>>>>>>>>>>>>>>>>>. 
Fornecedor B, Item XY <<<<<<< ............>>>>>>>>>>>>>>>>>. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
01. DO OBJETO:  
3.4. Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços na locação de horas máquinas pesadas (MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, 
PÁ CARREGADERIA, ROLO COMPACTADOR, TRATOR DE ESTERIA e GUINDASTE TIPO 
MUNK), de acordo com a necessidade do município, para a prestação dos serviços de abertura de 
estrada, recuperação de estrada, limpeza de terreno, retirada e remoção de cascalho, 
carregamento e enchimento de caçamba, remoção de lixo e de entulhos, abertura de valas, 
recuperação e limpeza de aguadas, manutenção da rede elétrica e de iluminação pública, dentre 
outros serviços, para a prestação dos serviços parcelados durante o período de 12 (doze) meses, 
de interesse da Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo, nas quantidades estimada no Termo de 
Referência e demais Anexos do Edital e na Proposta dos Licitantes Classificados. 
 
02. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 
I – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da 
data de sua assinatura. 
II – Nos termos do art. 15, parágrafo 4.º, da Lei Federal 8666/93, durante o prazo de validade desta 
Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos objeto desta. 
III – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços 
será cancelada, garantidos às suas detentoras o contraditório e a ampla defesa. 
 
03. DO PREÇO: 
I – Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os 
constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial N.º 
15/2017. 
II – Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas as disposições da legislação 
pertinente, assim como as cláusulas e condições do Edital do Pregão Presencial n.º 15/2017, que 
integra o presente instrumento de compromisso. 
III – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas 
apresentadas, no Pregão Presencial n.º 15/2017 pelas empresas detentoras da presente Ata, as 
quais também a integram. 
 
04. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO 
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I – As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os 
requisitos descritos no Termo de Referência (Anexo I), e demais requisitos do Edital, observando: 
 

a) - Integram esta Ata o edital de Pregão Presencial de n.º 15/2017 com todas suas peças, 
anexos e pareceres, e as propostas das empresas classificadas no certame 
supranumerado; 

b) Fica eleito o Foro da Comarca de Seabra – BA., para dirimir quaisquer questões decorrentes 
da utilização da presente Ata;  

c) Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8666/93, Lei 10.520/02, 
Decreto Federal 2.184/2011 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os 
princípios gerais de Direito. 

 
05. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
5.1. Sistema de Registro de Preço – SRP: O conjunto de procedimentos para registro formal de 
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras (inciso I do 
parágrafo único do Art. 2° do Decreto n° 2.184/2011); 

 
5.2. Ata de Registro de Preço: O documento vinculativo, obrigacional, com características de 
compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos 
participantes e condições e serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas.  

 
5.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução 
do conjunto de procedimentos do certame para registro de preço e gerenciamento é a Prefeitura 
Municipal de Seabra – BA. Fica esclarecido que o Setor de Compras gerenciará a Ata de Registro 
de Preços. 
 
5.4. Adesão a Ata de Registro de Preços: Qualquer órgão da administração municipal de Seabra 
– BA., bem como outros municípios e Órgãos Estaduais que não tenha participado do certame, 
mediante a anuência do Órgão Gerenciador, poderá utilizar da presente ata, observado as 
disposições dos caput dos Art. 9º, Art. 22 e respectivos parágrafos do Decreto Federal 7.892/13: 
 

I. O Órgão Interessado deverá realizar a necessária consulta ao Órgão Gerenciador da Ata de 
Registro de Preços que se pretende aderir, informando os quantitativos pretendidos, para fins 
de verificação da possibilidade de adesão e da observância do limite posto no Decreto (art. 
22, §§1° e §3°, Decreto nº 7.892/13); 

II. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão; 

III. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes; 

IV. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.  

V. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
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para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos 
não participantes que aderirem.  

VI. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da 
ata.  

VII. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla 
defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências 
ao órgão gerenciador.  

 
ENCERRAMENTO 

 
Nesta fase, foi oportunizado aos presentes para o registro dos questionamentos e interposição de 
recursos. O Licitante xxxxx ...... registrou que ...... <<<<<<  >>>>>>>>. Não havendo mais nada a 
declarar, foi informado pelo pregoeiro que a falta de manifestação nesta fase, abriria mão de 
qualquer recurso, não havendo nenhuma outra interposição. Foi esclarecido pelo Pregoeiro que 
independente de transcrição, fazem parte integrante da presente Ata o Edital e seus anexos e todas 
normas e exigências contida no Termo de Referência. Deu-se por encerrada a sessão, lavrando a 
presente ata que depois de lida e aceita pelos participantes, será publicada para surtirem seus 
efeitos. 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
ENILSON LÁZARO VIEIRA    JÉSSICA DOMINGUES DE SOUSA  
Pregoeiro       Equipe/Membro 
 
 
 
______________________________   __________________________________ 
ADILSON DA SILVA FERREIRA   MANOEL MARTINS FERREIRA 
Equipe/Membro      Equipe/Membro     
  
 
 
 
 
Licitantes: 
_______________________________   ________________________________ 
A       B 
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PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 15/2017 
 

 
ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO N.º  ......../2017 
 
 

 
INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE SEABRA E A EMPRESA   

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com sede a Praça Benjamin Constant n.º 18, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
13.922.604/0006-37, neste ato represento pelo Prefeito Municipal, Sr. Fábio Miranda de Oliveira , 
brasileiro, portador do CPF Nº 944.951.735-53 e Cédula de Identidade RG 0900510927 SSP/BA, 
residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Adelina Domingas de Jesus Nº 455, Bairro Lago Sul, 
Seabra – BA., CEP 46.900-000,de agora em diante denominada CONTRATANTE, e de outro lado 
a empresa ___________ , inscrita no CNPJ, nº ____________, com sede _______________, aqui 
representada por ___________________, maior, capaz, portador do CPF               e R.G.,               
, de agora em diante denominado simplesmente CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993,  e suas alterações posteriores, e tendo em vista o que consta no PREGÃO 
PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 15/2017, as cláusulas e 
condições a seguir descritas: 
 
I - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência do 
Processo Licitatório Anual nº 445/2017, gerado pelo Pregão Presencial – Sistema de Registro de 
Preços – SRP Nº 15/2017 e Ata de Registro de Preço, que faz parte integrante e complementar 
deste Contrato, como se nele estivesse contido. 
 
II - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele 
contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto deste contrato a formalização do Registro de Preços para a contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços na locação de horas máquinas pesadas 
(MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADERIA, ROLO COMPACTADOR, 
TRATOR DE ESTERIA e GUINDASTE TIPO MUNK), de acordo com a necessidade do município, 
para a prestação dos serviços de abertura de estrada, recuperação de estrada, limpeza de terreno, 
retirada e remoção de cascalho, carregamento e enchimento de caçamba, remoção de lixo e de 
entulhos, abertura de valas, recuperação e limpeza de aguadas, manutenção da rede elétrica e de 
iluminação pública, dentre outros serviços, para a prestação dos serviços parcelados durante o 
período de 12 (doze) meses, de interesse da Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo, nos 
termos do instrumento convocatório e seus Anexos e Proposta do Licitante, para o(s) 
item(ns)<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
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2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATADA: 

 
I Prestar os serviços conforme descrição técnica do Termo de Referência, proposta ofertada e 
demais normas e exigências legais; 
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, 
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias; 
III Atender com prontidão as reclamações por parte do fiscal ou preposto, objeto da presente 
licitação. 
IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação: 

 
2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATANTE 
 

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento deste Contrato. 
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

 
CLAUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 – Os serviços objeto deste contrato, decorrente da Licitação descrita no preâmbulo, deverão ser 
prestados e realizados pelo licitante vencedor ao Município de Seabra – BA.,  devendo os serviços 
a ser executa iniciado no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da Ordem de Serviços, e, em 
casos de situação que caracterize emergência ou de Calamidade Pública definida na Ordem de 
Serviços, deverá ser os serviços serem iniciados no prazo máximo de 03hs (três horas) corridas 
contada do recebimento da Ordem de Serviços. 
 
3.2 – Os serviços objeto da presente licitação, serão prestados pelo(s) licitante(s) contratado(s), 
conforme cronograma de serviços a ser definido em Ordens de Serviços, observando: 
 

3.2.1 – Os volumes de serviços previstos no Edital e seus anexos, Ata e neste Contrato são 
estimativos, podendo ocorrer solicitações de prestação de serviços de horas máquinas ou 
fração, em volume a ser definido em Ordem de Serviços e de acordo com a necessidade da 
contratante; 
 
3.2.2 – A computação de horas máquinas efetivamente a ser pago pela contratante a 
contratada são pela efetiva execução dos serviços, não sendo computado como horas 
máquinas ou serviços prestados o tempo de percurso ou deslocamento dos equipamentos 
até o local da prestação dos serviços; 
 
3.2.3 - Os custos de combustíveis, mão-de-obra, encargos trabalhistas e fiscais, fretes, 
carreto e transporte dos maquinários até o local da prestação dos serviços correrão por 
conta do contratado, bem como todo custo incidente sobre a prestação dos serviços; 

 
3.3 – O volume de horas máquinas e serviços prestados (Planilha de Medição dos Serviços) 
deverão ser elaborado pela contratada e deverão acompanhar a Nota Fiscal dos Serviços, e, de 
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posse destes documentos, o fiscal do contrato ou servidor responsável pela fiscalização, atestará a 
sua execução ou não; 
 

3.3.1 - Encontrando irregularidades, o fiscal do contrato ou servidor responsável, apontará 
as falhas existentes, fixando prazo para o contratado promover as correções necessárias, 
inclusive cancelamento, substituição ou correção da Nota Fiscal, e em não havendo, 
aplicará as sanções cabíveis. 

 
3.3.2 - Em caso de irregularidade não sanada pelo contratado, a Administração, por meio de 
seu representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade 
competente para que sejam tomadas as providências legais pertinentes. 

 
3.3.4 - Em caso de necessidade de providências por parte do contratado, os prazos para 
pagamento serão suspensos e considerado a prestação dos serviços em atraso, sujeitando-
o à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras 
sanções estabelecidas na lei e neste ato convocatório. 

 
3.4 - Os serviços de locação de horas máquinas pesadas (MOTONIVELADORA, 
RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADERIA, ROLO COMPACTADOR, TRATOR DE ESTERIA e 
GUINDASTE TIPO MUNK), deverão ser prestados de acordo com a necessidade do município, na 
execução dos serviços de abertura de estrada, recuperação de estrada, limpeza de terreno, retirada 
e remoção de cascalho, carregamento e enchimento de caçamba, remoção de lixo e de entulhos, 
abertura de valas, recuperação e limpeza de aguadas, manutenção da rede elétrica e de iluminação 
pública, dentre outros serviços, de forma parcelada e eventual, durante o período de 12 (doze) 
meses, de interesse da Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo, nos termos deste Contrato, 
Edital, Ata e demais instrumentos que dele fizeram parte, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1. O valor global estimado pela prestação dos serviços ora contratado é de R$ .............. ( 
............................... ), fixo e irreajustável, relativo aos itens constante do anexo deste instrumento. 
 
4.1 - O pagamento somente será efetuado após a execução dos serviços e ateste de que foram 
executados, conforme planilha de medição dos serviços que deverão acompanhar a Nota Fiscal, 
acompanhado dos documentos de regularidade fiscal do licitante. 
 
4.2 - O pagamento será efetuado pela tesouraria do Município, no prazo de até 28 (vinte oito) dias 
úteis, contados da data de apresentação das NOTAS FISCAIS devidamente atestadas pelo fiscal 
do contrato ou servidor responsável. 
 
4.3 - A Nota Fiscal deverá especificar o nome do banco, o código e nome da agência e número da 
conta corrente, na qual deverá ser feito o depósito do valor correspondente. Nos casos de 
eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será acrescido de 
encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a data do 
efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo IGPM-DI da FGV. 
 
4.5. A computação de horas máquinas efetivamente a ser pago pela contratante a contratada são 
pela efetiva execução dos serviços, não sendo computado como horas máquinas ou execução dos 
serviços o tempo de percurso ou deslocamento dos equipamentos até o local da prestação dos 
serviços. 
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4.6. No custo dos serviços estão inclusos todos os custos, tais como combustíveis, mão-de-obra, 
encargos trabalhistas e fiscais, fretes, carreto e transporte dos maquinários até o local da prestação 
dos serviços correrão por conta do contratado, bem como todo custo incidentes direta ou 
indiretamente sobre a prestação dos serviços. 
 
5 - DO PREÇO E DO REAJUSTE: 
 
5.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com item 16. do edital, fixo e 
irreajustável. 
 
5.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO 
 
6.1. O prazo do contrato será vinculado a Ata de Registro de Preços, com vigência de até 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 
 
7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das 
seguintes dotações orçamentárias: 
 
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 
Unidade: 01 UNIDADE DE OBRAS E URBANISMO 
Proj./Ativ. 2.049 Manutenção dos Serv. Téc. e Adm. da Sec. de Obras e Urbanismo 
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
3.3.90.39.00.00.00.00 08.02.0016.000360 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
3.3.90.39.00.00.00.00 09.02.0042.000320 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Proj./Ativ. 2.050 Desenvolvimento Urbanístico Municipal 
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
3.3.90.39.00.00.00.00 09.02.0042.000320 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:  
 
8.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  
 
8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 

 
I - advertência;  
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos 
reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis 
da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.  
 
8.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 
(cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.  
 
8.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido 
pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 
05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 
nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 
 
11.1. O presente Contrato vigorará do dia _______/_______/ 2017 à ___/_____/_______. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
  
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Seabra Estado Da Bahia, para dirimir questões oriundas 
deste Contrato. 
 
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as 
quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas. 
 
Seabra – BA., ___  de ____________________  de 2017. 
 
 
 
 
Fábio Miranda Oliveira 
Prefeito Municipal 

 Xxxxxxxxxxxxx 
CNPJ 0000000000  
Rep.: Xxxx 
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Contratante CPF 000000000  e RG 000000 SSP/XX 
Contratado    

 
                                                                                
 
 
Testemunhas: 
 
 
__________________________________  ___________________________________ 
CPF:       CPF: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visto 
 
 
________________________________ 
Assessor Jurídico OAB-BA – 

Publicado em:             /              /2017 
 
           _________________________ 
    Manoel Messias Santos de Jesus 
Secretário Municipal de Administração 
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PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP Nº 15/2017 
 

ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, para fins do PREGÃO PRESENCIAL 015/2017, que a empresa 
_____________________ não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e 
alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à 
entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade 
jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira. 
 
 
 

 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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