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EDITAL DE LICITAÇÃO 022/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO 035/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial 011/2018
TIPO: Menor Preço

O Prefeito Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, o Senhor Humberto Pereira da Silva, torna público
que às 09:00 (nove) horas do dia 03 de julho de 2018, na Sala de Reuniões da Prefeitura, realizará Processo Licitatório
na Modalidade Pregão do Tipo Presencial para escolha de propostas mais vantajosas para a Contratação de empresas
para execução de serviços de Dcdetizacão para Imunização e Controle de Pragas nos prédios Escolares da sede e
interior do município de Tabocas do Brejo Velho conforme este Edital e anexos, utilizando o critério de Menor
Preço Global para julgamento das propostas. O Pregão em epígrafe será realizado pelo Pregoeiro e pela Equipe de
Apoio designados pela Portaria 005/2018 de 08 de janeiro de 2018. Este Processo Licitatório reger-se-á pelas
disposições da Lei Federal n° 10.520/2002, Lei n° 8.666/93, Lei Complementar 123/2006 e demais legislações
pertinentes e pelas cláusulas deste Edital e em seus anexos:

l .ODOOBJETO
1.1 Contratação de empresas para execução de serviços de Dedetização para Imunização e Controle de Pragas
nos prédios Escolares da sede c interior do município de Tabocas do Brejo Velho conforme este Edital c anexos,
1.2 - O Edital e seus anexos encontra-se disponível no site: www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Demais informações
e cadastramento poderão ser obtidos na sede da Prefeitura, Praça Municipal n° 86 - Centro - Tabocas do Brejo Velho -
Bahia, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00.

2.0 DIA, HORA E LOCAL DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
2. l - O recebimento da documentação será efetuado da seguinte forma:
2.1.1 - No dia 03 de julho de 2018, às 09:00 (nove) horas, recebimento dos envelopes contendo as propostas de
preços, documentação de habilitação e a declaração que cumpre as exigências de habilitação, dos interessados
credenciados, que deverão ser entregues em envelopes separados e fechados.
2. l .2- O endereço para entrega da documentação e abertura dos envelopes é:
Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - BA.
Sala de reuniões da ComissSo Permanente de Licitação
Praça municipal, n.° 86 - Centro - Tabocas do Brejo Velho - BA

3.0 DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que tenham adquirido o EDITAL e que atendam a todas as
exigências requeridas neste edital e seus anexos, inclusive quanto a documentação. E ainda, as que contiverem no seu
ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para
locação do objeto deste editai e seus anexos.
3.2- Cada licitante apresentar-se-á com um representante legal que, devidamente munido de credencial, será o único
admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, respondendo assim.
para todos os efeitos, por seu representado;
3.3- A Participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital .
3.4- Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação:
3.4.1- Empresas que se encontrem em processo de falência, de dissolução, de fusão, decisão ou de incorporação,
estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação por qualquer órgão da Administração Pública,
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal bem como as que estejam punidas com suspensão
do direito de contratar ou licitar com a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, ou tenham sido
declarados inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem
constituídos na forma de empresas em consórcio.
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3.4.2-Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia,
bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
3.4.3- Que não atenda as exigências deste Edital;
3.4.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante no presente certame.
3.4.5- Empresas em estado de recuperação judicial e falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;

4.0- REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO
4.1- Antes do início da sessão, os representantes dos interessados em participar do certame, deverão se apresentar para
credenciamento junto a Equipe de apoio, devidamente munidos de documentos que os credenciem a participar desta
licitação, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos previstos pelo inciso IV, do
artigo 11, do Decreto n° 3.555/2000.
4.2-Cada licitante credenciará representante que será admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a
responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada.
4.3- Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma licitante.
4.4- O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma
reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente acompanhado de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social da
empresa de forma a comprovar a condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado, com
apresentação da Carteira de Identidade ou documento equivalente (com foto). Em sendo sócio proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social com
apresentação da Carteira de Identidade ou documento equivalente (com foto), no qual estejam expresso seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
4.5- Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado onde for sediada a empresa, para
comprovação de micro empresário.
4 6- A NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL NÃO IMPEDIRA O
CREDENCIAMENTO DO LICITANTE, PORÉM, IMPOSSIBILITARÁ A EMPRESA DE USUFRUIR DOS
BENEFÍCIOS ESTIPULADOS PELA LEI COMPLEMENTAR 123/06, E OS ITENS 6.18; 6.19 E 6.20 DESTE
INSTRUMENTO. PODERÁ SER PROCEDIDA DILIGÊNCIA JUNTO AO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR A SITUAÇÃO DA EMPRESA.
4.7- Os documentos de credenciamento (cópias autenticadas em Cartório) deverão ser entregues fora dos envelopes,
para que possam ser analisados no início dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes "Propostas de Preços". Caso
sejam enviados via postal, deverão obedecer ao padrão dos envelopes da proposta e habilitação, estando em
apartado dos demais. Poderá ser diligenciada junto ao envelope de habilitação a existência do credenciamento
em seu interior.
4.8- A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento do preposto não
inabilitará o licitante, mas impedirá o oferecimento de lances verbais pelo licitante durante a sessão do pregão.
4.9- Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas que se encontrarem
devidamente credenciadas, conforme solicitações anteriores. As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem
que se efetive o devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope de
proposta, ou seja, não poderão ofertar lances.
4.10- O credenciamento dos interessados será efetuado antes da apresentação dos envelopes contendo a documentação
e propostas, no mesmo local da apresentação da documentação.
4 . 1 1 - Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento será aceito pelo
Pregoeiro.
4.12- A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e Documentos de
Habilitação, será pública e dirigida pelo Pregoeiro, na data, horário e local e nos termos determinados neste Edital;
4.13- Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos documentos serão lidos,
conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes que o desejarem.
4.14- Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
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4.15 - É obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE PREÇOS.
4.16 - Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentados por preposto da licitante com
poderes de representação legal, através de procuração pública ou particular. A não apresentação não implicará em
inabilítação. No entanto, o representante não poderá pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo
representada por um de seus dirigentes, que deverá apresentar cópia do contrato social e documento de identidade.
4.17 - Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços de mais de uma
licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante junto à
Comissão, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas.

5.0-DOS ENVELOPES
5. l - A documentação necessária à Proposta de Preços, bem como à Habilitação, deverá ser apresentada ao Pregoeiro e
Equipe de Apoio em envelopes distintos e fechados, no dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, conforme
abaixo:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA
IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA
IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018.

5.2 - É obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE PREÇOS.
5.3 - Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentados por preposto da licitante com
poderes de representação legal, através de procuração pública ou particular. A não apresentação não implicará em
inabilitação. No entanto, o representante não poderá pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo
representada por um de seus dirigentes, que deverá apresentar cópia do contrato social e documento de identidade.
5.4 - Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços de mais de uma
licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante junto à
Comissão, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas.

6.0- DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE n" 01)
6.1- Termo de Proposta:
6.1.1 -As "Propostas de Preços" deverá conter a relação dos prédios a serem executados os serviços, sua discriminação
conforme o edital, contendo seus respectivos preços em algarismos e por extenso, em uma via, sem rasuras, emendas,
ressalvas ou entrelinhas, em papel devidamente identificado com o número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso
do licitante e número de telefone, devendo, suas folhas serem rubricadas e numeradas:
6.1.2-A indicação da razão social da empresa licitante, o número de inscrição no CNPJ de seu estabelecimento e
endereço completo deverá ser o que efetivamente irá prestar o objeto da licitação. São facultativas as informações
dos dados referentes ao número de banco, agência e conta corrente nesta etapa da licitação, sendo obrigatória,
posteriormente, para a licitante vencedora.

6.1.3 -Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei.
6.2. Planilha de preços:
6.2.1 As Planilhas de Preços com especificações claras, completas e minuciosas dos serviços a serem realizados, com
as características técnicas detalhadas que possibilite sua avaliação, com respectivas quantidades, preços unitários e
totais, conforme Termo de Referencia - Anexo - 1 deste Edital, expressa em Real (R$), em algarismos e por extenso,
expressos em moeda corrente nacional, com até 02 (duas) casas decimais, computando todos os custos necessários
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para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que
incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos bens constantes da proposta, durante a
vigência do contrato.
6.2.2 Declaração expressa de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser
ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, royalties.
frete e outros, conforme anexo II - modelo Proposta da Licitante.
6.2.3 Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, devendo o Pregoeiro
proceder às correções necessárias.
6.2.4 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data marcada para entrega dos envelopes de
documentação e de proposta de preços, independentemente de declaração do licitante;
6.2.5 Prazo de execução dos serviços de cada etapa, não superior a 07 (sete) meses corridos, contados da data de
recebimento da ORDEM DE SERVIÇO.

7.0- DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1- A reunião para recebimento da documentação e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e
Documentos de Habilitação será pública e dirigida pelo Pregoeiro.
7.2- Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro para recebimento dos envelopes de propostas de preços e
documentos de habilitação e a declaração que atende todas as exigências de habilitação, não mais serão admitidos
novos proponentes, além dos já credenciados, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
7.3. Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços que serão lidas, conferidas e rubricadas pelo
Pregoeiro e pelos participantes que o desejarem, procedendo à verificação da conformidade das mesmas com os
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

8.0-DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, FORMULAÇÃO DE LANCES E DA ADJUDICAÇÃO
8.1-O Pregão será realizado pelo Sistema presencial, será processado e julgado de acordo com as disposições da lei n°
10.520/2002, aplicando-lhes subsidiariamente a Lei n° 8.666/93;
8.1.1-Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pelo Pregoeiro.
8.I.2-O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas somente para fins de
ordenamento dos trabalhos, e obedecerá ao critério do MENOR PREÇO GLOBAL, admitindo-se como critério de
aceitabilidade preços compatíveis com os de mercado, o Pregoeiro classificará o licitante autor da oferta de menor
preço por lote, e aqueles que tenham apresentado ofertas com preços de até I0%(dez por cento) superiores
relativamente à de menor preço, conforme disposto no incíso VIII do artigo 4° da Lei 10.520/2002.
8.1.3 - A etapa de classificação de preços compreenderá a ordenação das propostas de todo os licitantes, classificação
in ic ia l das propostas passíveis de ofertas de lances verbais dos licitantes proclamadas para tal, classificação final das
propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor.
8.1.4- Quando não forem verificadas, no mínimo 03 (três) ofertas escritas de preço nas condições definidas no subitem
acima, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03(três), para que seus
proponentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas, conforme
o disposto no inciso IX, do artigo 4° da Lei 10.520/2002.
8.1.5 O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as propostas
escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a
ser realizado durante a sessão do presente Pregão.
8.2- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, sejam
omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e, ainda, proposta que apresente
valores por item simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis.
8.3- Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de
valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último classificado e prosseguindo-se com os demais licitantes em
ordem decrescente de classificação.
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8.3.1- Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, tem de ser, obrigatoriamente,
inferior a este, não sendo aceitos lances para igualar valores.
8.3.2 - A desistência do licitante de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na sua
exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do úl t imo preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das
propostas.
8.3.3- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço do
item e o respectivo valor estimado para a execução dos serviços.
8.3.4-Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificação final das propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.5- Nas situações em que não se realizem lances verbais, ou depois de declarado o encerramento da etapa
competitiva, ou se a oferta não for aceitável ou no exame de oferta subsequente, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor para a Administração.
8.3.6- Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vencedora a empresa licitante que
oferecer o lance de menor preço, desde que esta seja M1CROEMPRESA e/ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
8.3.7- Caso a empresa que ofertou o lance final de menor preço seja uma empresa de grande porte, será assegurada,
como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
8.3.8- O empate fictício, citado no item anterior, será considerado aquela situação em que o lance final apresentado
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço
final.
8.3.9- Para efeito do disposto nos itens 8.3.6 e 8.3.7, ocorrendo o empate fictício, a microempresa ou a empresa de
pequeno porte melhor classificada poderá, ao final da oferta de lances, apresentar proposta de preço interior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
8.3.10- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 8.3.8, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no citado empate fictício, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.
8.3.11- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no item 8.3.8 (cinco por cento - 5%), será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar uma melhor oferta.
8.3.12- Na hipótese da n ao-contratação nos termos disciplinados para o empate fictício, o objelo será adjudicado em
lavor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.3.13- A regra do empate fictício ou ficto somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.3.14- A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor mais bem classificada será convocada para apresentar
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
8.4- Sendo aceitável a proposta classificada de menor preço, ou seja, em primeiro lugar, e após a classificação de todos
os itens, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação dos licitantes classificados em primeiro lugar.
para confirmação das suas condições habilita tórias.
8.5- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital e seus Anexos, será declarado pelo Pregoeiro o licitante
vencedor, sendo-lhe adjudicado o valor global.
8.6- Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender os requisitos de
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, até a apuração do licitante que
atenda a todas as exigências do edital, inclusive quanto à documentação de habilitação, o qual será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o valor global.
8.7- O licitante declarado vencedor deverá apresentar ao Pregoeiro, proposta escrita de preços contemplando o lance
final ofertado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do pregão. A título de celeridade a
empresa poderá imprimir sua proposta final tão logo se dê o encerramento da sessão, para isso a Administração
disponibilizará um computador com impressora para a licitante imprimir sua proposta final.
8.8- As situações previstas nos sub-itens 8.3.2, 8.3.3 e item 8.5, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o
proponente para tentar obter preço melhor.
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8.9- Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os licitantes credenciados, as propostas
escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os
recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro sua Equipe de Apoio e pelo(s)
representante(s) credenciado(s) do(s) licitante presente(s) à sessão ou por representante(s) entre eles escolhidos, sendo
o número mínimo de dois ou três licitantes.
8.10- Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta,
que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos dos demais licitantes.
8.11-Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final seja igual ou inferior ao
previsto para a prestação dos serviços será feita, pelo Pregoeiro, a adjudicação ao licitante declarada vencedor do
certame e encerrada a reunião. Posteriormente, o processo, devidamente instruído, será encaminhado para as
Secretarias competentes para homologação do Prefeito e subsequente contratação.
8.12- Será publicado na imprensa oficial e afixação no Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal de Tabocas do
Brejo Velho, o resultado desta licitação com a classificação dos licitantes.

9.0- DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS
9.1- Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos
máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no
edital.
9.2- Os preços a serem cotados deverão levar em conta os praticados no mercado atendidos as peculiaridades locais.
9.3- Os preços deverão ser cotados por unidade e global.
9.4- Deverão ser computados nos preços propostos dos serviços, todos os tributos, encargos, royalties, taxas, seguros e
impostos, inclusive fretes, carrego e descarrego, que serão de total responsabilidade da proponente.
9.5- Os preços máximos admitidos por item são os valores do orçamento estimado da Comissão de Licitação, que
ficará sob a aguarda da Pregoeira para classificação final das propostas e negociação de preços com os licitantes.

10.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2)
10.1-Os proponentes deverão apresentar no Envelope n° 02 -"Documentos de Habilitação", os documentos que
demonstrem atendimento ás exigências que são indicadas a seguir:
10.2- A documentação apresentada deve comprovar:
10.3- Relativamente à situação Jurídica;
a) Cópia da Cédula de Identidade e do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do representante legal da Empresa;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoría em exercício;
e) 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;
10.3.1- Relativamente à Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Prova de regularidade para com o Ministério da Fazenda através de Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uniáo expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da
Receita Federal do Brasil;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através da apresentação
do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF expedido pela Caixa Económica Federal.
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, (conforme lei n° 12.440/2011).
10.3.2- Relativamente à Qualificação Económica Financeira
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica licitante, com
data de emissão não anterior a 60 (sessenta) dias da data marcada para entrega dos envelopes.
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b) Comprovar possuir Capital Social mínimo ou Património Liquido mínimo mio inferior a 10% (dez por cento)
do valor total de sua proposta referente aos itens cotados, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta na forma da Lei, por meio de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ú l t imo
exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
em conformidade com o art 31, parágrafo 3°, da Lei n° 8.666/93.

10.3.3. Qualificação Técnica
10.3.3.1 Atestado de Capacidade Técnica, de serviços por pessoa jurídica de direito público e/ou privado.
reconhecidamente idónea, que ateste haver a licitante prestado ou vir prestando de forma satisfatória, os serviços
compatível em características com o presente certame.
10.3.3.2. Alvará Sanitário do Estabelecimento, emitido pela vigilância Sanitária do Estado ou Município vigente.
10.3.3.3. Licença/Alvará para realização de atividades com produtos químicos controlados para fins comerciais, em
nome da licitante, emitida por órgão competente, federal, estadual ou municipal em plena validade na data de
apresentação da proposta;
10.3.3.4. Atestado de vistoria dos locais onde serão executados os serviços, emitido por preposto da Secretaria
Municipal de Obras, podendo esta vistoria ser realizada até 24 horas anteriores à data da sessão, conforme
agendamento prévio;

a) Atestado de Visita ao Local dos serviços, expedido pela Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho.
através da Secretaria Mun. de Obras, a ser apresentado pelas Licitantes.
b) O Atestado de Visita deverá ser expedido em nome da empresa e do Responsável Técnico, o qual
obrigatoriamente fará a visita;
c) A visita técnica deverá ser efetuada até a data de 29/06/2018, devendo ser agendada previamente com
antecedência de 24 hs.

10.3.3.5. Alvará de Funcionamento vigente, expedido pela Prefeitura da sede da Licitante;

10.4 Os licitantes deverão apresentar ainda:
10.4.1- Carta de apresentação da documentação, conforme modelo constante do Anexo V, que constará:
10.4.1.1- Relação dos itens para os quais esta apresentando proposta;
10.4.1.2- Declaração de que não há fato impeditivo de participar de licitações ou de contratar com qualquer órgão da
Administração Pública, obrigando-se a informar a superveniências de ocorrências posteriores;
10.4.1.3-Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999. publicada no DOU
de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII , do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
10.5- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos.
10.6- Os documentos deverão ser apresentados em cópia autenticada por tabelião de notas, exceto os documentos
expedidos pela Internet os quais deverão ser apresentados os impressos e não cópia, cujas autenticidades deverão ser
confirmadas mediante consulta ao respectivo site, que o expediu, por publicação em órgão de imprensa oficial ou
autenticados pela Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro.
10.7- Documentos apresentados com a validade expirada, acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos
relativos à regularidade fiscal e qualificação econômico-flnanceira, que não possuírem prazo de validade, somente
serão aceitos os emitidos com data não excedente a 30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para apresentação
das propostas.
10.8- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios.
DEVERÃO APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE
REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição (certidões positivas e vencidas).
10.9- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 02 (dois) dias úteis,
prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
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vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
10.10- A não-regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, SEM PREJUÍZO DAS
SANÇÕES previstas na Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11. O- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
1 1 . 1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
11.2- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnação do edital no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
conforme estabelecido no parágrafo 1° do art. 12 do decreto n° 3.555/2000.
11.3- Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.

12.0- DOS RECURSOS E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1-Ao final da sessão, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar,
imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo
juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
12. l. l -O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
I2.1.2-A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, importará a
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.
12.1.3-A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata, facultado ao Pregoeiro o
exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
12.1.4-O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.1.5-Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na respectiva
Secretaria de origem.
12.1.6-Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará
o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) do certame, determinando a
contratação da adjudicatária.
12. l .7-Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

13.0- DO CONTRATO
13.1-As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato específico, celebrado
entre o Município, representado pelo Prefeito Municipal (doravante denominado Contratante), e o licitante vencedor
(doravante denominado Contratado), que observará os termos da Lei n.° 8.666/93, deste edital e demais normas
pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame prévio da Assessoria Jurídica do Município.
13.2- A Execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da Secretaria de Administração do
Município ou por servidor designado pela contratante que acompanhará a execução do contrato, comunicando toda e
qualquer ocorrência relacionada com o contratado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e atestara as notas fiscais dos serviços prestados, para fins de pagamentos.
13.3-O l icitante vencedor terá o prazo de 05 (dois) dias úteis, contados da devida convocação, para celebrar o referido
Contrato, do qual farão parte integrante o edital, seus anexos, a proposta e demais documentos apresentados pelo
licitante vencedor.
13.4- Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de
habilitação exigidas na licitação.
13.5- Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não apresentar
justificativas porque não o fez, a Administração convocará a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na
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ordem de classificação, obedecendo ao disposto nos incisos XXII e XXIII , do art aã do decreto n° 3.555/2000 e
parágrafo 2° do Art 64, da Lei n° 8.666/93;
13.6- Incumbirá à Contratante providenciar, à sua conta, a publicação do extrato do Contrato na imprensa oficial e no
quadro de aviso do órgão público municipal, até 20 (vinte) dias da assinatura do contrato. O mesmo procedimento se
adotará com relação aos possíveis termos aditivos;
13.7- O licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação.
13.8-O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei n.° 8.666/93.
13.9- O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do Contrato a
ser firmado, independentemente de transcrição.

14.0- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
14.1 - Executar o objeto do contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Edital Pregão
Presencial 011 /2018, neste contrato e na proposta vencedora do certame.
14.2- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem
qualquer ónus para a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho/BA;
14.3 - Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem
solicitados pela CONTRATANTE.
14.4 - Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos
os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições
previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída
qualquer solidariedade da Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais
uma vez que a inadimplência da contratada, com referência às suas obrigações, não se transfere ao Município.
14.5- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município
ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços.
14.6- Responsabilizar-se pela fiel execução dos serviços no prazo estabelecido;
14.7- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução do contrato;
14.8- Aceitar as mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25%
(Vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado no contrato, na forma do art. 65 parágrafo l e 2 da Lei n° 8.666/93
e suas alterações posteriores.
14.9- A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
14.10 - Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e
legislação pertinente.

15.0- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
15.1 - A contratante se obriga a proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
15.2 - Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual.
15.3 - Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.
15.4 - Providenciar os pagamentos à contratada, em até I O (dez) dias após o vencimento e conforme emissão das Notas
Fiscais devidamente atestadas pela Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho.

16- DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
16. l - O contrato terá um prazo de vigência a partir de sua assinatura até 31 /12/2018, podendo ser prorrogado nos casos
e formas previstos na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

17.0- DO REAJUSTE
17.1-O valor será fixo e irreajustável, salvo nos casos previstos na Lei.
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18.0- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
18.1- A empresa vencedora da licitação, após o recebimento da ordem de serviços, terá o prazo máximo de até 05
(cinco) dias para dar início a execução dos serviços, com o prazo máximo de até 31/12/2018, para a conclusão,
podendo os pagamentos serem efetuados quinzenalmente ou mensalmente, conforme medição, onde deverão ser
faturados de acordo com o solicitado, e enviado juntamente com respectivas fatura e Nota Fiscal, além da cópia da
ordem de Serviço;
18.2- O recebimento dos serviços dar-se-á por servidor designado pela Secretaria de Administração do Município.

19.0- DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
19. l-O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais e as normas
dispostas na Lei n.° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como legislação pertinente, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução, total ou parcial.

20.0- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
20.1- A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretária Municipal de Educação e/ou Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, através de representantes designados para este fim.
20.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus
superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
20.3-O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse do Município e não exclui nem
reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, danos resultantes de imperfeição técnica, vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica co-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
20.4- A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o produto entregue, se em desacordo com os
termos do presente Edital e do respectivo Contrato.

21.0 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
2 1 . 1 . O pagamento será feito por meio de cheque, transferência ou ordem bancaria, no prazo de até 10(dez) dias, a
contar da certificação dos serviços fielmente executados, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo
descrição clara dos serviços executados.
21.2. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) ao mês, apurados desde a data acima referida até a data do efetivo pagamento calculado "pró
rata die", sobre o valor da nota físcal/fatura.
21.3-Os preços dos serviços objeto da presente licitação serão cobrados pelo licitante adjudicatário de acordo com as
condições estabelecidas no pregão.
21.4 No ato do pagamento serão comprovadas a manutenção das condições iniciais de habilitação quanto à
situação de regularidade da Empresa.
21.5-Os serviços efetivamente prestados serão atestados e pagos, respectivamente, pelo Liquidante e Ordenador de
Despesa da Secretaria de origem, cujo endereço será de cobrança das íaturas relacionadas a este edital, será o da
Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho dentro dos prazos e na forma estabelecidos deste edital.

22.0-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
22.1 As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das dotações orçamentarias constantes abaixo:
Unidade: 02.12.001 -Fundo Municipal de Educação - FME;
Ativ./Proj - 12.361.003.2053 -Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental - Recursos Próprios;
Ativ./Proj - 12.361.003.2060 - Desenvolvimento das Atividades de Educação - Salário Educação;
Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
02.12.002 - Fundo Municipal do FUNDEB;
Ativ./Proj - 12.361.003.2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fund. 40%;
Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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23.0- DA RESCISÃO DO CONTRATO
23.1- O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos
formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alterações posteriores.
23.2-A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas no instrumento convocatório, pela Contratada.
assegurará à Contratante o direito de dá-lo por rescindido mediante notificação entregue diretamente ou por via postal,
com prova de recebimento.
23.3- Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigável, como os determinados por ato unilateral da Contratante,
serão formalmente motivados, assegurado contraditório e a ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da
interessada para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de seu recebimento e, na
hipótese de desistir da defesa, interpor recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação
comprovada da decisão rescisória.
23.4-Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier a ser rescindido
em decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas.
23.5- Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por livre decisão do Prefeito
Munic ipa l , a qualquer época, sem que caiba a contratada o direto de reclamação ou indenização a qualquer titulo,
garantindo-lhe apenas, o pagamento dos serviços prestados e devidamente recebidos deduzido o valor correspondente
às multas porventura existentes.

24.0 - DAS PENALIDADES
24.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de
até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de
contrato e das demais cominações legais.
24.2 A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução lota! ou parcial do contrato,
erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das
informações prestadas garantidas a prévia defesa:
I - advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde que não
caiba a aplicação de sanção mais grave.
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por
meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela
Contratante);
a) de 01% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na prestação dos serviços ou
indisponibi l idade do mesmo, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;
b) de 02% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
c) de 05% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação
formal da rejeição;
d) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de
indenizações dos prejuízos, porventura causados a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho/BA, pela não
execução total ou parcial do Contrato.
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Tabocas do
Brejo Velho/BA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneídade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
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penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
24.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida nos
prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 24.2 supra e 10 (dez) dias
corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.
24.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado
do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor
devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de
execução fiscal, com os encargos correspondentes.
24.5- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 24.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razão
do contrato objeto desta licitação:
I - praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
II - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos
praticados;
III - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos.
24.6- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 24.2 supra, poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis.
24.7- A licitante adjudicatária que se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 05% (cinco por cento) do valor
total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação
assumida.
24.8- As sanções previstas no item 24.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras,
venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta
c oito) horas comunicarem seu desinteresse.

25.0-FRAUDE E CORRUPÇÃO
25.1- As licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do
contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

26.0- DISPOSIÇÕES GERAIS
26. l - Ficará assegurada a Secretaria de Administração o direito de:
26.1.1- Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados, notificando-se, por
escrito, ás licitantes que já tenham retirado o Edital, com antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes
da data inicialmente marcada;
26. l ,2-Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, desde que ocorrentes as hipóteses
de ilegalidade ou interesse, dando ciência aos interessados;
26.2- A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do Edital e do Termo de
Referencia, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e
recurso.
26.3- É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou
informação que deveria constar no ato da sessão pública.
26.4- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme o previsto no parágrafo 1° do
Art 65 da Lei 8.666/93 e parágrafo 2°, Inciso II do Art 65 da lei n° 9.648/98,
26.5- Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação.
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26.6- Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público do Pregão, será assinado pelo
Pregoeiro, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, bem como de representantes
credenciados, sendo-lhes facultado este direito.
26.7- Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura
Municipal de Tabocas do Brejo Velho - BA, não será, em nenhum caso, responsável por estes custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
26.8- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, atendidos os interesses públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da
Contratação. Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessão.
26.9- O não atendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que
sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta durante a realização da
sessão pública deste Pregão.
26.10- A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à contratação.
26.11- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente
ao presente edital.
26.12- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e inclui-se o dia do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município, exceto
quando for expressamente estabelecido em contrário.
26.13. Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
26.14- Os serviços deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Editai e seus
Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais.
26.15- Caso a licitante se recuse a executar o objeto contratual ou venha a fazê-lo fora das especificações estabelecidas,
a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho/BA, poderá independentemente de qualquer aviso ou notificação,
rescindir o contrato e optar pela convocação de demais Licitantes na ordem de classificação;
26.16- Na hipótese de não haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes contendo a
documentação e proposta, a data da abertura ficará transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e
horário anteriormente estabelecido.
26.17- Quaisquer dúvidas porventura existentes ou solicitações de esclarecimentos sobre o disposto no presente Edital
deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, no endereço já mencionado neste
Edital, até 02 (dois) dias anteriores à data fixada para a realização do Pregão, que serão respondidas, igualmente por
escrito, depois de esgotado o prazo de consulta. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (77) 3657-2160.
26.18- As impugnações referidas nos itens 5.5 e 5.6 e os recursos mencionados no item 13 deste edital, eventualmente
interpostos, serão dirigidos ao Prefeito do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA, por intermédio do Pregoeiro, e
protocolados exclusivamente no endereço mencionado no Preâmbulo deste Edital.
26.19- O local da sessão poderá sofrer alterações, em função, principalmente da necessidade e conveniência de melhor
acomodação, sobretudo, dos participantes, que serão tempestivamente comunicados.
26.20- Entende-se, para finalidade deste edital como sendo microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP)
conforme disc ip l inada Lei Complementam0 123/2006.
26.21- Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro e equipe;
26.22- Os interessados, ao participarem do pregão, expressam, automaticamente, sua total concordância aos termos
deste Edital , não podendo alegar, posteriormente, desinformação sua ou do representante.

2 1 - D O FORO
21 .1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Serra Dourada, Estado da Bahia, para dirimir toda e qualquer controvérsia
oriunda do presente Edital, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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ANEXOS
22.1 -Anexo I -"
22.2-Anexo I I -
22.3-Anexo I I I -
22.4-Anexo IV-
22.5-Anexo V-
22.6-Anexo V I -
22.7-Anexo VII
22.8-Anexo V I Í I
22.9-Anexo IX-
22.10-Anexo X -
22.11-Anexo XI-

; ermo de Referência;
Modelo da Proposta de Preços;
Modelo da Declaração de Cumprimento da Legislação do Menor Trabalhador;

- Modelo de Procuração (Credenciamento);
Minuta Contratual;

- Modelo da Declaração de Cumprimento da Habilitação;
- Modelo de Declaração de Microempresa ou EPP;
- Modelo da Declaração que não está Impedida de Licitar junto a Administração;

- Modelo da Declaração de Elaboração Independente da Proposta;
- Modelo do Comprovante de Entrega do Edital.
Relação das Escolas Municipais

Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 19 de junho de 2018.

C-jfc»*** #***- , ,
Joaquim José Marques ̂ ra Silva

' Pregoeiro Municipal
Portaria n° 005/2018

IERTO PEREIRA DA SILVA
Prefeito Munic ipa l
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1.0-OBJETO:

Contratação de empresas para execução de Serviços de Dcdetização para Imunização e Controle de Pragas nos
prédios Escolares da sede e interior do município de Tabocas do Brejo Velho.

Tipo da Licitação: Menor Preço Global.

2.0-JUSTIFICATIVA:

Foi realizada vistoria técnica e levantamento nos prédios escolares do municipal de Tabocas do Brejo Velho/Ba,
constatando-se a necessidade da realização dos serviços relacionados abaixo, que trará como benefício a não
depredação e prejuízos financeiros ao património da administração pública municipal além de evitar riscos a saúde
pública dos funcionários e aluno, com isso objetivando a conservação e manutenção dos ambientes de maneira a
proporcionar um espaço desinfetado, higienizado e seguro, o que certamente contribuirá para a melhoria no ensino de
qualidade.

2.1- SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

• DESINSET1ZACÀO (1NSETOS RASTEIROS): A densa população encontrada de insetos rasteiros: (barata,
formigas, escorpiões, traças, pulgas e aranhas) nos banheiros, ralos, copa e cozinha, traz como consequência
contaminação bacteriana nos alimentos, além de causar processos alérgicos, disenterias e infecções intestinais, tifo
e hepatite.

• DESRATIZAÇÃO (RATOS): A alta infestação encontrada de ratos poderá ocasionar doenças, tais como:
leptospirose, hantavirose, peste bubôníca e tifo murino, podendo levar pessoas a óbito.

• DESCUPIN1ZAÇÀO (CUPINS): Foi constatado o ataque intenso de cupins nas estruturas de madeiramento,
árvores, alvenaria, móveis, documentos, destruindo o acervo e património público municipal.

• DESMOCEGAÇÂQ: Encontramos espécies de morcegos hematófagos (animal que se alimenta de sangue e
transmissor da raiva), detectamos ninhos e colónias estabelecidas sob o madeiramento do telhado dos prédios e
imóveis, causando incomodo, tais como: odor forte das fezes que causam doenças respiratórias e quando a
suspensão de fungos das fezes são inaladas podem causar a contaminação humana da doença histoplamose.
levando pessoas à óbito.

• DESAJOLAMENTO (AVES): Encontramos diversos ninhos de colónias de espécies de pássaros entre as quais
os pardais, onde encontramos excrementos e fezes ácidas lançadas sobre as superfícies das mobílias: no piso, no
madeiramento e telhado. Como sabemos esses animais são causadores de doenças zoonoticas prejudiciais a saúde
humana, tais como: salmonelose, (infecção bacteriana no trato digestivo), críptococose (micose sistémica que
compromete as vias respiratórias e pulmonares), ornitose (provoca broncopneumonia e vómitos).

3.0 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO. DESCUPINIZAÇÃQ,
FOKMIGAÇÀO, DESMOCEGAÇÃO E DESAJOLAMENTQ:
3.1 Os serviços de desinsetização deverão consistir no combate ostensivo de insetos rasteiros, tais como: baratas,
formigas, escorpiões, pulgas, traças, aranhas e demais insetos mais comuns, a serem executados com produtos de baixa
toxidade, inodoro, inócuo à saúde e liberados pelo Ministério da Saúde e manipulados com gel e spray em processo de
vaporização com bico de pulverização bem fechado.
3.1 .1 Aplicação de desalojante, para identificação minuciosa dos focos existentes.
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3. l .2 Aplicação de inseticida em pó, nas áreas e objetos que não devem receber ação líquida, tais como: caixas de força
elétrica, tomadas, telefones, máquinas, computadores, fax e móveis.
3. l .3 Aplicação de inseticida gel em pontos estratégicos.
3.1.4 Tratamento de caixas de gorduras, caixas de passagens, fossas, esgotos, banheiros, ralos, copa, cozinha.
3.1.5 Pulverização com pressão continua de inseticida de longo efeito residual e baixo impacto ambiental.
3.2 Os serviços de desratização deverão consistir no combate ostensivo e díreto aos roedores, a serem executados com
aplicação de raticida em processo de iscas sólidas nos locais de tráfego e focos, com proteção preventiva, de forma que
aqueles animais quando mortos, ao secarem, não deixem odor desagradável.
3.2.1 Será realizada uma inspeção, a fim de identificar o tipo/espécie de roedores.
3.2.2 Será definido o tipo de raticida a ser utilizado, levando-se em consideração os hábitos alimentares, ou seja, dentro
da área a ser tratada o que mais interessa aos roedores.
3.2.3 O tratamento consiste em distribuição de iscas solidas ou iscas granuladas do raticida nas tocas, passagens e
principalmente esconderijos.
3.2.4 Os raticidas utilizados terão efeito anti-coagulante, levando o animal a morte em aproximadamente 5 (cinco) dias.
3.2.5 Após o tratamento, serão tomados os procedimentos técnicos de anti-ratização, que consiste em medidas físicas e
de higienização nos locais.
3.3 Os serviços de descupinização consiste no tratamento contra cupins subterrâneos (solo) e cupins de madeira seca
(polia), com aplicação de inseticida-cupinícida especifico, nos locais de tráfego e alojamento (focos).
3.3.1 Vistoria Técnica nos locais de ataque de cupins para efetuar levantamento nas áreas afetadas e a identificação das
espécies de cupins.
3.3.2 O tratamento inicial com cupinicida especifico como preservador, no madeiramento, no solo, na alvenaria para
obtenção do bloqueio no acesso dos cupins às instalações, móveis, mobília, muros e árvores, evitando que os cupins
tenham avesso às fontes de alimento, pois os mesmos tem preferência em sua alimentação por material celulósico tais
como: papel e madeira.
3.3.3 Tratamento em grades, portas, janelas, móveis, forros, serão efetuadas perfurações de 1/8 de polegada e posterior
injeção sobre pressão do cupinicida.
3.3.4 O tratamento no madeiramento e no telhado serão executadas pulverizações e pincelamento com cupinicida
líquido.
3.3.5 O tratamento na rede elétrica e telefónica será aplicado cupinicida na formulação pó seco nos dutos de
eletricidade e telefonia e nos quadros de distribuição elétrica.
3.3.6 O tratamento em alvenarias e muros serão efetuadas perfurações com broca de vídia com diâmetro de 3/8 de
polegada e posterior injeção sobre pressão do cupinicida.
3.4 Os serviços deverão ser executados de forma cuidadosa, criteriosa e apropriada para áreas destinadas à guarda de
documentos, movimentação de pessoas e armazenamento de equipamentos eletrônicos, especialmente por se tratar de
local onde há documentos insubstituíveis e que não podem ser danificados.
3.5 Efetuar as seguintes etapas de execução:
a) - Levantamento físico-técnico de toda área externa e interna a ser controlada;
b) - Identificação dos insetos considerados pragas;
c) - Teste de sensibilidade com os insetos identificados no perímetro de controle;
d) - Identificação de focos de reprodução dos insetos, dentro do perímetro controlado, por meio de ciclo evolutivo de
cada ínseto;
e) - Técnicas e táticas de controle dos insetos;
f) - Seleção c escolha de produto quanto à finalidade;
g) - Seleção e escolha de produto quanto ao modo de ação;
h) - Util izar equipamentos adequados.
3.6 Áreas a serem tratadas: TODA ÁREA CONSTRUÍDA DO IMÓVEL, CONSIDERANDO CAIXAS DE
PASSAGEM, CAIXAS ELÉTRICAS, CAIXAS DE GORDURA, FOSSAS, RALOS, BANHEIROS, COPA,
COZINHA E MOBÍLIA. TODA ÁREA CONSTRUÍDA DO IMÓVEL, CONSIDERANDO REDE DE ESGOTOS,
REDE FLUVIAIS, CANALETAS, REDES ELÉTRICAS, REDES TELEFÓNICAS, CAIXAS DE PASSAGEM E
PÁTIO EXTERNO.
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4 - DO CONTRATO

4. l-As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato específico, celebrado
entre o Município, representado pelo Prefeito Municipal (doravante denominado Contratante), e o licitante vencedor
(doravante denominado Contratado), que observará os termos da Lei n.° 8.666/93, deste edital e demais normas
pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame prévio da Assessoria Jurídica do Município.
4.2- A Execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da Secretaria de Administração do Munic íp io
ou por servidor designado pela contratante que acompanhará a execução do contrato, comunicando toda e qualquer
ocorrência relacionada com o contratado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados e atestara as notas fiscais dos serviços prestados, para fins de pagamentos.
4.3-O licitante vencedor terá o prazo de 05 (dois) dias úteis, contados da devida convocação, para celebrar o referido
Contrato, do qual farão parte integrante o edital, seus anexos, a proposta e demais documentos apresentados pelo
licitante vencedor.
4.4- Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de
habilitação exigidas na licitação.4
4.5- Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não apresentar
justificativas porque não o fez, a Administração convocará a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na
ordem de classificação, obedecendo ao disposto nos incisos XXII e XXIII, do art aã do decreto n° 3.555/2000 e
parágrafo 2° do Art 64, da Lei n° 8.666/93;
4.6- Incumbirá à Contratante providenciar, à sua conta, a publicação do extraio do Contrato na imprensa oficial e no
quadro de aviso do órgão público municipal, até 20 (vinte) dias da assinatura do contrato. O mesmo procedimento se
adotará com relação aos possíveis termos aditivos;
4.7- O licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação.
4.8- O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei n.° 8.666/93.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1 Caberá à contratada:
5.1.1 Fornecer mão-de-obra capacitada, com idade não inferior a 18 anos.
5.1.2 A empresa CONTRATADA, para fins de execução dos serviços, deverá observar as normas dispostas na
Resolução - RDC n° 18, de 29 de fevereiro de 2000, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as demais
legislações pertinentes em vigência, além de todas as condições expressas no Edital e seus Anexos.
5. l .3 A empresa deverá realizar vistoria prévia nas localidades da prestação dos serviços, para tomar conhecimento das
reais condições de execução e esclarecimento de dúvidas que se fizerem necessárias para a correta elaboração de suas
propostas, não se admitindo sob nenhuma hipótese alegações posteriores. A vistoria deverá ser feita no prazo
compreendido entre a data da publicação do edital e 02 (dois) dias úteis antes da realização do procedimento Hcitatório,
oportunidade em que lhe será entregue pela pessoa designada para acompanhá-lo, documento comprobatório da
realização da inspeção.
5.1.4 O agendamento prévio da vistoria deverá ser realizado através de solicitação escrita protocolada na Secretaria
Mun. de Obras, até o dia 28/06/2018.
5. l .5 Fazer com que os usuários dos serviços recebam tratamento adequado, respeitoso e atencioso.
5.1.6 Cumprir horários e períodos para a execução dos serviços fixados de acordo com a Administração.
5.1.7 Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com as
especificações da legislação vigente, das condições constantes do Edital, seus Anexos e a proposta aprovada.
5.1.8 A empresa CONTRATADA será responsável civil e penalmente pelos danos causados diretamente à
Administração, seus bens ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, especialmente com
relação aos equipamentos e documentos arquivados na localidade; não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalização da CONTRATANTE, em seu acompanhamento.
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5.1.9 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, para efeito de pagamento.
5.1.10 Manter seu pessoal uniformizado num só padrão, identificados através de crachás contendo nome da empresa
prestadora, em destaque e de fácil leitura, com fotografia recente e devidamente documentados.
5.1.11 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificativa, qualquer funcionário cuja
atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconveniente ou insatisfatórios à disc ipl ina da
repartição ou ao interesse de serviço público.
5 . 1 . 1 2 Comunicar à CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus funcionários quando da
execução dos serviços contratados, que prejudiquem ou possam prejudicar, a qualidade dos serviços ou comprometer a
integridade de pessoas e do património público.
5.1.13 A empresa CONTRATADA será responsável pela integridade de seus funcionários na execução dos serviços.
5.1.14 Dar garantia mínima de 180 (cento c oitenta) dias pela qualidade dos serviços prestados.
5.1.15 Fornecer número telefónico fixo ou móvel, fax ou bip, objetivando a comunicação rápida no que tange aos
serviços contratados, em especial a casos de emergência.
5.1.16 Reportar-se ao Fiscal do Contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das
falhas detectadas, atendendo prontamente todas as solicitações relacionadas com o objeto da presente prestação de
serviços.
5 . 1 . 1 7 Arcar com todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços, especialmente com relação a material,
pessoal responsável e deslocamento de seus funcionários.
5.1.18 Apresentar seus funcionários na execução dos serviços devidamente equipados e protegidos com todos os
equipamentos de proteção individual (EPFs) e apetrechos necessários de segurança, especificamente máscara, bota,
luva, roupa, devendo a empresa estar ciente das normas técnicas da ABNT correspondente aos serviços objeto desta
licitação. Os custos dos uniformes e equipamentos não poderão ser repassados a seus funcionários.
5.1.19 Instruir a mão-de-obra quanto às necessidades de acatar as orientações, inclusive quanto ao cumprimento das
Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.
5.1.20 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão dos serviços, de forma a obter uma
operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem,
todas as dependências objeto dos serviços.
5.1.21 No caso do aparecimento de quaisquer tipos de insetos e/ou roedores, em qualquer ponto da área aplicada, antes
do término do prazo de garantia, a empresa deverá repetir a aplicação tantas vezes quantas necessárias, em toda a área
anteriormente desinsetizada, desratizada e/ou descupinizada, sem caracterizar qualquer acréscimo contratual e sem
ónus algum para a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, desde que não ofereça risco à saúde humana.
5.1.22 Indicar a composição química informando o princípio ativo do material a ser aplicado dentre aqueles
autorizados pelo Ministério da Saúde, responsabilizando-se pela sua correta utilização.
5.1.23 Informar as recomendações e solicitar ao Fiscal do Contrato os preparativos e providências dos locais onde
serão executados os serviços de desinsetização, desratização e descupinização, para antes do início das aplicações, tais
como liberdade de acesso aos recintos e áreas, acondicionamento ou retirada de materiais que possam vir a ser
contaminados, bem como a necessidade ou não de abertura de portas, gavetas, armários e outros compartimentos.
5.1.24 Oferecer quaisquer outras informações disponíveis e necessárias para a boa condução dos serviços.
5.1.25 Os serviços terceirizados a serem contratados pela Administração, em nada alteram o regime trabalhista, o
vínculo empregatício e as obrigações existentes entre os empregados designados a sua execução e a empresa
Contratada, nos termos da legislação trabalhista, previdenciária e tributária, conforme determina o art, 71 da lei
8.666/93.
5.1.26 Os empregados designados para a execução dos serviços terceirizados, ficarão subordinados à Contratada.
devendo cumprir suas ordens, dar-lhe satisfação dos serviços executados, serem por ela fiscalizados, controlados e
substituídos quando das terias, licenças ou outros motivos.
5.1.27 Os empregados designados pela Contratada para a execução dos serviços terceirizados contratados, deverão
prestar os serviços de acordo com suas especificações, observar as normas internas da repartição e do serviço públ ico
federal, tratar com urbanidade e polidez o público em geral e os servidores.
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6.2 Caberá a contratante:
6.2. l Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato;
6.2.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das
normas deste Projeto, dos documentos que o acompanham e da legislação pertinente e em vigor;
6.2.3 Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei n° 8666/93;
6.2.4 Não permitir que a mão-de-obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas no contrato;
6.2.5 Pagar a CONTRATADA, nas condições deste termo, o preço dos serviços contratados;
6.2.6 Comunicar à Contratada situações ou fatos que prejudiquem ou venham a prejudicar a execução dos serviços,
determinando as providências que entender serem necessárias a sua solução, devendo a Contratada, salvo motivo de
força maior, atender de imediato o determinado pela Administração, de modo a não comprometer ou prejudicar as
atividades da repartição;
6.2.7 Anotar, no Livro de Ocorrências, providenciado pela CONTRATADA, as ocorrências relacionadas com a
execução dos serviços contratados, determinando o que julgar necessário à regularização dos defeitos observados;
6.2.8 Aplicar à Contratada penalidade por descumprimento de cláusulas contratuais;

7 - DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS ERVIÇOS
7. l A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização, avaliação e recebimento do objeto
do contrato por representante(s) da CONTRATANTE designados por suas unidades de trabalho.
7.2 Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita execução dos serviços
especificados no Edital e seus Anexos.
7.3 O acompanhante da execução dos serviços não permitirá, sob nenhuma hipótese, que funcionários da licitante
contratada executem tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas no instrumento contratual.
7.4 O acompanhante da execução dos serviços poderá exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato
afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que, por justas razões, vier a desmerecer a
confiança, e embarace a fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o
exercício das funções para qual lhe foram delegadas.
7.5 A fiscalização será exercida no interesse da Secretaria Municipal de Educação e não exclui nem reduz a
responsabilidade da empresa adjudicatária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irreguíaridades, e, na sua
ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e/ou prepostos.

8 - DA PERIODICIDADE. DOS HORÁRIOS E DOS DIAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1 Os serviços de Dedetização para Imunização e Controle de Pragas nos prédios Escolares da sede e interior do
município de Tabocas do Brejo Velho, deverão ser realizados uma vez nos prédios públicos escolares do município
sempre às sextas-feiras, no horário a partir das 19h (dezenove horas), com os trabalhos iniciados e concluídos até
domingo 6:ooh (seis horas).
8.2 Deverá ser feito agendamento prévio na Secretaria Municipal de Educação.
8.3 Os respectivos funcionários que executarão os serviços deverão estar devidamente identificados com antecedência
junto à Administração e ao Fiscal do Contrato.

9.0- PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
O prazo de execução dos serviços será de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da emissão da ordem de serviços.

10.0 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇO:
O contrato de prestação de serviço terá o prazo de vigência contados a partir da sua assinatura até o dia 31 de dezembro
de 2018, podendo o seu prazo ser prorrogado, desde que haja previsão orçamentaria e interesse do município, e de
conformidade com o artigo 57 e artigo 65 da lei federal n° 8.666/93.

11.0- PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS:
O prazo de garantia dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de realização dos serviços.
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12.0- FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS:
0 pagamento será efetuado após a execução do objeto contratado, de acordo com as medições e mediante apresentação
de nota fiscal devidamente atestada pela autoridade competente.

13.0- LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
Os serviços serão executados nos prédios escolares municipais da zona urbana e zona rural do município de Tabocas
do Brejo Velho/BA.

14.0- EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO:
Na habilitação será exigida a documentação relativa a:
1 - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV - regularidade fiscal.
V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 1° da Constituição Federal. (Inciso acrescido pela lei n° 9.854,
de 27/10/99)
As exigências de habilitação deverá estar conforme a Lei Federal n° 10.520 subsidiaria pela Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações.

15.0- CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS:
15.1- Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos
máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no
edital.
15.2- Os preços a serem cotados deverão levar em conta os praticados no mercado atendidos as peculiaridades locais.
15.3- Os preços deverão ser cotados por unidade e global.
15.4- Deverão ser computados nos preços propostos dos serviços, todos os tributos, encargos, royalties, taxas, seguros
e impostos, inclusive fretes, carrego e descarrego, que serão de total responsabilidade da proponente.
15.5- Os preços máximos admitidos por item são os valores do orçamento estimado da Comissão de Licitação, que
ficará sob a aguarda da Pregoeira para classificação final das propostas e negociação de preços com os licitantes.

16.0- SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO:
1 6 . 1 . O l ic i tank 1 que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de
até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de
contrato e das demais cominações legais.
16.2 A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contraio,
erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das
informações prestadas garantidas a prévia defesa:
I - advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde que não
caiba a aplicação de sanção mais grave.
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por
meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela
Contratante);
a) de 01% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na prestação dos serviços ou
indisponibilidadedo mesmo, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;
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b) de 02% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
c) de 05% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação
formal da rejeição;
d) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de
indenizações dos prejuízos, porventura causados a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho/BA, pela não
execução total ou parcial do Contrato.
I I I -- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de
Brejolândia/BA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - declaração de inidoncidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
16.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida nos
prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 16.2 supra e 10 (dez) dias
corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.
16.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado
do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor
devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de
execução fiscal, com os encargos correspondentes.
16.5- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 16.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razão
do contrato objeto desta licitação:
I - praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
I I - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos
praticados;
III - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos.
16.6- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 16.2 supra, poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis.
16.7- A licitante adjudicatária que se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 05% (cinco por cento) do valor
total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação
assumida.
16.8- As sanções previstas no item 16.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras,
venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas comunicarem seu desinteresse.
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17. VALORES ESTIMADOS DE ACORDO PESQUISA DE PRAÇA

ITEM

1

2

3

4

5

6

SERVIÇOS

DESINSETIZAÇÃO:
(Consistem no
controle da população
de insetos, formigas,
escorpiões, traças,
pulgas e aranhas)
DESCUPINIZAÇÃO:
(Consiste no controle
da população de
cupins de solo e
cupins de madeira).

DESRATIZAÇÃO:
(Consiste no controle
da população de
ratos).

DESMOCEGAÇÃO:
(Consiste no
desalojamento
demorcegos)
Desalojamento de
Aves, C/Retirada de
ninhos, Incineração e
limpeza do local.

FORMIGACÃO

ÁREA EM
M2

7.276,90

7.276,90

7.276,90

7.276,90

7.276,90

7.276,90

VALOR P/
M2

2,26

2,27

1,98

2,15

2,28

1,16

TOTAL GERAL RS

TOTAL

16.445,79

16.518,56

14.408,26

15.645,34

16.591,33

8.441,20

88.050,49

ÁREA A SER TRATADA

Toda área construída do
imóvel, considerando caixas
de gordura, fossas, ralos,
banheiros, copa, cozinha e
mobília e etc.

Toda área construída do
imóvel, considerando rede de
esgoto, rede fluviais,
caneletas, redes elétricas,
redes telefónicas, caixa de
passagem e pátio externo e
etc.
Toda área construída do
imóvel, considerando as
divisórias, madeiramento,
alvenaria, moveis, arvores,
documentos e mobília e etc.
Toda a área construída na
parte superior do imóvel.

Toda área construída na altura
do teto do imóvel.
Toda área construída do
imóvel
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 011/2018
(local e data)

Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho
Comissão Permanente de Licitação
Tabocas do Brejo Velho - Bahia

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha anexo, referente ao PREGÃO
PRESENCIAL 011/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para Contratação de empresas para execução
de serviços de Dedetização para Imunização e Controle de Pragas nos prédios Escolares da sede e interior do
município de Tabocas do Brejo Velho, conforme abaixo:

ITEM

1

2

3

4

5

6

SERVIÇOS

DESINSETIZAÇÃO:
(Consistem no
controle da população
de insetos, formigas,
escorpiões, traças,
pulgas e aranhas)
DESCUP1NIZAÇÃO:
(Consiste no controle
da população de
cupins de solo e
cupins de madeira).

DESRATIZAÇÃO:
(Consiste no controle
da população de
ratos).

DESMOCEGAÇÃO:
(Consiste no
desalojamento
demorcegos)
Desalojamento de
Aves, C/Retirada de
ninhos, Incineração e
limpeza do local.

FORMIGACÃO

ÁREA EM
M2

7.276,90

7.276,90

7.276,90

7.276,90

7.276,90

7.276,90

VALOR P/
M2

TOTAL GERAL RS

TOTAL ÁREA A SER TRATADA

Toda área construída do imóvel,
considerando caixas de gordura,
fossas, ralos, banheiros, copa,
cozinha e mobília e etc.

Toda área construída do imóvel,
considerando rede de esgoto, rede
fluviais, caneletas, redes elétricas,
redes telefónicas, caixa de
passagem e pátio externo e etc.

Toda área construída do imóvel,
considerando as divisórias,
madeiramento, alvenaria, moveis,
arvores, documentos e mobília e
etc.
Toda a área construída na parte
superior do imóvel.

Toda área construída na altura do
teto do imóvel.

1 oi-la área construída do imóvel
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Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta
licitação e que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas
as cláusulas e condições previstas no Edital de Pregão Presencial em epígrafe. Informamos que o prazo de validade de
nossa proposta é de ̂ ____ ( dias).

(nome, assinatura, cargo e CPF do representante legal)
Obs.: Apor carimbo da licitante ou usar papel timbrado
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL 011/2018

Modelo 01 (Juntar aos documentos requeridos para habilitação)
DECLARAÇÃO

A Empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , com Sede
, DECLARA, para os devidos fins que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.85499 e ao

inciso XXXIII, do Artigo 7, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(local e data)
(assinatura, nome, cargo e CPF do representante legal)

Obs.: Apor carimbo da licitante ou usar pape! timbrado
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ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 011/2018

OUTORGANTE: Nome e qualificação.
OUTORGADO: Nome e qualificação.
PODERES: Plenos e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto à Prefeitura Municipal de Tabocas do
Brejo Velho - Bahia, no processo de Pregão Presencial 011/2018, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar
no pregão os envelopes de habilitação e proposta de preços, assinar toda a documentação necessária, como também
formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
OUTORGANTE e tudo o mais que se fizer necessário ao fiel cumprimento deste mandato.

(local e data)
(assinatura, nome, cargo e CPF do representante legal)
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO
MUNICÍPIO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A
EMPRESA E O MUNICÍPIO DE TABOCAS
DO BREJO VELHO - BAHIA, NA FORMA ABAIXO.

Os abaixo assinados, de um lado como contratante, a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Municipal n° 86 - Centro, em Tabocas do Brejo
Velho - BA, inscrita no CNPJ sob n° 13.655.659/0001-28, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr.
Humberto Pereira da Silva, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF n° 378.672.615-91 e da CI/RG n°
03703274 70 SSP/BA, residente e domiciliado à Praça Presidente Dutra n° 46 - Centro - Tabocas do Brejo Velho -
Bahia e, de outro lado, corno contratada, a , pessoa jurídica de direito privado, com sede a

, na Cidade de - , inscrita no CNPJ o n° , inscrição
estadual n° , neste ato, representada pelo proprietário, o Sr , portadora da cédula de
identidade n° - SSP/. e inscrito no CPF sob o n° , residente e domiciliado na Rua

s/n - , na Cidade de - , doravante denominada CONTRATADA, e de
conformidade com os elementos constantes no Processo Administrativo n° 035/2018 e Edital de Licitação Pregão
Presencial n° 011/2018, homologado pelo Prefeito Municipal no dia e nas cláusulas prevista neste instrumento:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1 . 1 - Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial n° 011/2018, em conformidade com a Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações posterior, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal no dia

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto Contratação de empresas para execução de serviços de Dedetização para
Imunização e Controle de Pragas nos prédios Escolares da sede e interior do município de Tabocas do Brejo
Velho conforme este Edital e anexos:
PARÁGRAFO ÚNICO - O (A) CONTRATADO (A) obriga-se a executar os serviços acima mencionados,
conforme Anexo I, do Edital, bem como, é de sua responsabilidade, o recolhimento de todo e qualquer produto
químico, dos locais onde serão dedetizados ao fim de cada aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O regime de execução do presente termo de contrato é em regime de execução indireta sob empreitada por menor preço
global, conforme Planilha Orçamentaria de Preços apresentada pela CONTRATANTE, em obediência ao Edital de
Licitação na Modalidade de Pregão Presencia! n° 011/2018, que integra independentemente de transcrição, e as Leis
Federal n° 10.520 e 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.
O preço total ajustado é de RS ************* (**********)j£ inc|uídas as despesas com produtos, deslocamento de
equipe, e outras despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto, que correm por conta do CONTRATADO, não
incidindo correção monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, conforme
ditames da Lei n°. 9.069/95.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito por meio de cheque, transferência ou ordem bancaria, no prazo
de até 05 (cinco) dias, conforme planilha de medição, e a contar da certificação se os serviços foram aceitos, mediante
a apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo descrição clara dos serviços executados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O Prazo de pagamento será de até 05 (cinco) dias consecutivos, após o recebimento dos
documentos fiscais preenchidos corretamente, sem rasuras e ou entrelinhas.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço é fixo e sem reajuste.
PARÁGRAFO QUARTO - Na ocorrência de fato superveniente que implique em inviabilidade ou retardamento da
execução do presente contrato, será assegurado após análise prévia pelo CONTRATANTE o reajuste do valor
contratado, obedecendo as disposições do art. 65, e parágrafos da Lei n.° 8.666/93, com redação dada pela Lei n.°
9.648/98.

CLÁUSULA QUINTA - Os produtos utilizados devem ser à base de inseticida organofosforado, inseticida peritroide,
inseticida desalojante, querosene desodorizado para diluição de produtos químicos.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
0 prazo de vigência deste termo de contrato, será de até 31/12/2018.
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo contratual fixado nesta cláusula poderá ser prorrogado nos casos e formas
previstos na Lei 8.666/93 e suas alterações, por interesse da Administração e mediante termo aditivo firmado entre
as partes

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das dotações orçamentarias constantes da relação abaixo:
Unidade: 02.12.001 -Fundo Municipal de Educação - FME;
Ativ./Proj - 12.361.003.2053 - Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental - Recursos Próprios;
Ativ./Proj - 12.361.003.2060 - Desenvolvimento das Atividades de Educação- Salário Educação;
Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
02.12.002 - Fundo Municipal do FUNDEB;
Ativ./Proj - 12.361.003.2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fund. 40%;
Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA OITAVA - SÃO DIREITOS DO CONTRATADO (A):
1 - receber pontualmente o pagamento do preço ajustado neste contrato, conforme disposto no parágrafo 1° da Cláusula
Quarta, salvo motivo de caso fortuito ou força maior.
11 - ter assegurado o contraditório e a ampla defesa em decorrência da rescisão do contrato nos termos do art. 77,
conforme redação do Parágrafo Único do art. 78, todos da Lei n°. 8.666/93, atuaíizada pela Lei n°. 8.883/94, se cabíveis
à presente contratação.

CLÁUSULA NONA - O CONTRATADO É RESPONSÁVEL:
I - pelo perfeito estado de conservação e limpeza dos prédios públicos e das escolas onde serão executados os serviços,
na prestação dos serviços ora contratados, notadamente em sua parte de recolhimento de produtos químicos dos
prédios, como é também sua a responsabilidade civil e criminal decorrentes de acidentes que possam ocorrer.
II - pelos encargos previdenciários e fiscais, resultantes da execução deste contrato.
III - pelo rigoroso cumprimento das normas vigentes no País no tocante ao uso de produtos perigosos, sendo de sua
exclusiva responsabilidade as multas previstas pela transgressão de qualquer delas.
IV - recolher o Imposto Sobre Serviço (ISS), aos cofres públicos do Município, na ordem de 5% (cinco por cento),
sobre o valor efetivamente recebido pela execução da prestação de serviços, ora contratado, pelo que o Contrato, desde
já, autoriza ao Contratante efetuar o devido desconto no ato do pagamento mensal.
V - manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas no contrato.
VI - exigir do preposto designado para executar os serviços, o fiel e estrito cumprimento do Contrato, devendo este
atentar para a ética e o comportamento condizente na prestação do serviço, não se responsabilizando o Contratante por
qualquer ato desabonador de sua conduta, bem como não responderá por qualquer transgressão ou ato que implique sua
consequência na área cível ou criminal.

CLÁUSULA DÉCIMA - SÃO DIREITOS DO CONTRATANTE:
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I - exigir do contratado, o fiel cumprimento da execução do objeto deste contrato, nos moldes avançados neste
instrumento, sob pena de rescisão.
II - descontar no ato do pagamento mensal, e recolher aos cofres públicos do Município, o Imposto Sobre Serviço
(ISS), de responsabilidade do(a) CONTRATADO(A), caso haja incidência, de acordo com as normas pertinentes à
matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
I - indicar o roteiro a ser cumprido pelo CONTRATADO, para o fim de melhor forma de execução do contrato.
II - fiscalizar a execução do contrato, a qual anotará em relatórios circunstanciados os acontecimentos considerados
relevantes, bem como as providências adotadas para sanar quaisquer irregularidades constatadas em decorrências da
execução da prestação de serviços ora contratado, encaminhando-o a Secretaria de Administração e finanças para as
providências cabíveis.
III - pagar pontualmente o preço avençado neste contrato, conforme previsto na Cláusula Quarta e seu parágrafo
primeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O CONTRATANTE nomeia neste ato, a Senhora Francelina Maria dos
Santos Dominiense Souza, Secretária Municipal de Educação e o Senhor Paulo José Ataíde dos Santos, Secretário
Municipal de Obras e Infra Estrutura, para exercerem como seu preposto, juntos ou isoladamente, a fiscalização e
acompanhamento dos serviços, bem como toda e qualquer ação de orientação geral, para o bom e fiel cumprimento
deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Ao órgão fiscalizador, é assegurado o direito de suspender os serviços
contratados se em até 48 horas, não forem atendidas quaisquer reclamações sobre os serviços executados, sem prejuízo
das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Constitui motivo de rescisão contratual a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas nos Artigos 77 e 78 da Lei n°. 8.666/93, nos moldes do Art. 790 e seus incisos, da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As partes do presente contrato são aplicáveis as normas contidas na Lei n°.
8.666/93, atualizada pela Lei n°. 9.648/98, e em casos omissos as normas contidas no Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Serra Dourada - BA, para
dir imir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento.

E, por estarem, as partes, Contratante e Contratado(a), de pleno acordo com o disposto neste instrumento,
assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor, o qual após lido e achado conforme, vai assinado pelas
partes, e pelas 02 (duas) testemunhas abaixo indicadas e qualificadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ n° 13.655.659/0001-28

Humberto Pereira da Silva - Prefeito
CONTRATANTE

CNPJn0

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1a
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL 011/2018

Modelo 02 (Juntar com os documentos apresentados para credenciamento)
DECLARAÇÃO

A Empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , com Sede
, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que atende a todas as exigências requeridas

para habilitação no Pregão Presencial 011/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho,
Estado da Bahia, e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condições previstas no instrumento
convocatório.

(local e data)
(assinatura, nome, cargo e CPF do representante legal)

Obs.: Apor carimbo da licitante ou usar papel timbrado
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(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL 011/2018

A
Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho
Pregão Presencial - 011/2018

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA ou EPP (se for o caso}.

A Empresa CNPJ n° sediada (endereço
completo) . Declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para
qualificação como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP , nos termos da legislação
vigente, artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de 14/12/06, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §
4° deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42° a 49° da referida Lei.

(local e data)

(assinatura,
Nome e

cargo do representante legal)

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO, SE FOR O CASO, SERÁ APRESENTADA QUANDO DO CREDENCIAMENTO
(FORA DOS ENVELOPES) E NO ENVELOPE DE "HABILITAÇÃO", SOB PENA DE INABILITAR-SE. (PAPEL
TIMBRADO)
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL 011/2018

À
Prefeitura Municipal de Tabocas do B. Velho
Pregão Presencial - 011/2018

Modelo de Declaração Que a Empresa Não Está Impedida de Licitar Junto Com a Administração Pública

A Empresa CNPJ n° sediada (endereço
completo) . Declara, sob as penalidades cabíveis que não há nenhum motivo
impeditivo da nossa empresa licitar e contratar junto a Administração Pública.

(local e data)

(assinatura,
Nome e

cargo do representante legal)
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(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIAL 011/2018

À
Prefeitura Municipal de Tabocas do B. Velho
Pregoo Presencial -011/2018

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

( Identificação completa do representante legal ), como representante legal da empresa
(_ nome e identificação completa ) doravante denominado licitante, para fins do disposto no Edital
n° /2018, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da licitação no modalidade Pregão Presencial n° /2018 foi
elaborada de maneira independente pela (__ _Empresa / Licitante ), e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial n° /2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação de n° __/2018 não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n°

/2018 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, in f lu i r na decisão de qualquer outro

participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n° /2018 quanto a participar ou não da referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° /2018 não será, no

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Presencial n° /2018 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° /2018 não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura
Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

(Local e data)

(Assinatura, nome e cargo do representante legal)
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ANEXO X
PREGÃO PRESENCIAL 011/2018

COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, o Edital da licitação na
modalidade de Pregão Presencial N° /2018, com o objeto para

Empresa:
Endereço:
CNPJ:
Telefone/ E-mail:

Tabocas do B. Velho, de de 2018.

Assinatura,
Nome e

RG do recebedor
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ANEXO XI

RELAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

OBJETO: Contratação de empresas para execução de serviços de Dcdetização para Imunização e
Controle de Pragas nos prédios Escolares da sede e interior do município de Tabocas do Brejo Velho
conforme este Edital e anexos

RELAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.
ITENS

01
02

03
04
05
06
07
08
09
10
11

12

13
14

15

16
17

18
19

20
21
22

23

24

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS

Escola Municipal Prof. Magalhães Neto
Escola Municipal Manoel Messias de
Oliveira
Escola Municipal Rui Barbosa
Escola Municipal Rei da Alegria
Escola Municipal do Carrapato
Escola Municipal Vitor Correia
Escola Munic ipal José António dos Reis
Escola Municipal Santo António
Escola Municipal Rui Barbosa - Vereda
Escola Municipal José Lourenço Souza
Escola Municipal São Jorge -
Cabiceirinha
Escola Mun. Divino Pai Eterno - José
Francisco
Escola Municipal Santa Fé - Rodrigo
Escola Mun. Divino Pai Eterno -
Umbuzeiro
Escola Municipal Joaquim Arcanjo da
Silva - São João
Escola Municipal Policarte Vazante
Escola Munic ipa l 22 de Abril - Brejo
Novo
Escola Municipal São Sebastião - Juazeiro
Escola Municipal Carmo de Almeida
Branco -Gandaia
Escola Munic ipa l José Bonifácio
Escola Municipal Castro Alves - Guaíra
Escola Mun. Santa Cruz - Brejinho do
Itacarambi
Escola Municipal Santa Marta - Brejinho
do Itacarambi
Escola Municipal Joaquim Pedro da Silva
- Barra do Peixinho

ENDEREÇO

SEDE
SEDE

SEDE
SEDE

ZONA RURAL
ZONA RURAL
ZONA RURAL
ZONA RURAL
/ONA R U R A L
ZONA RURAL
ZONA RURAL

ZONA RURAL

ZONA RURAL
ZONA RURAL

ZONA RURAL

ZONA RURAL
ZONA R U R A L

ZONA RURAL
ZONA RURAL

ZONA RURAL
ZONA RURAL
ZONA RURAL

ZONA RURAL

ZONA RURAL

ÁREA CONSTRUÍDA
(M2)

332,00
693,00

399,00
620,00
170,00
84,28

324,20
84,00

347,82
100,00
522,90

145,20

88,00
104,00

113,58

75,00
60,42

123,32
163,85

140,76
108,00
151,22

114,26

117,00
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25
26

27

28

29

30

31

32

Escola Municipal Eurico Gaspar Dutra
Escola Municipal Lúcia Gonçalves de
Araújo - Mucambo
Escola Municipal Santa Maria - Agua
Vermelha
Escola Municipal Tarcísio Augusto da
Silva -Camarinha
Escola Municipal Santo António -
Peixinho I
Escola Municipal Santo António -
Peixinho II
Escola Municipal Nossa Senhora de
Fátima - Tauá
Escola Munic ipa l Jonas da Costa Ataides
- Baixão da Mamona

MARIQUITA
ZONA RURAL

ZONA RURAL

ZONA RURAL

ZONA RURAL

ZONA RURAL

ZONA RURAL

ZONA RURAL

TOTAL GERAL

620,00
465,56

108,00

502,52

97,42

93,58

107,21

100,80

7.276,90
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