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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 059/2021
CARTA CONVITE Nº 005/2021
O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Praça Marechal Deodoro, 03 – Centro, CEP 45.420-000, inscrita no CNPJ nº
14.235.907/0001-44, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL,
designada pelo Decreto Municipal nº 502 de 02 de março de 2021, nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e legislação pertinente, torna público para
conhecimento de quem possa interessar, que fará realizar no dia 02/09/2021, às 09:00H (NOVE
HORAS), na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Complexo Administrativo
Diogo Magalhães Brandão - Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, nesta cidade de Cairu –
Bahia, CEP 45.420-000, em sessão pública, licitação sob a modalidade de CARTA CONVITE,
autuada sob o nº 005/2021, cujo objeto se refere a contratação de empresa especializada
para locação de embarcação tipo balsa ou embarcação similar para atender as necessidade
da secretaria de administração do município e Cairu - Ba, conforme as disposições
contidas no termo de referência, anexo I do edital.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
O edital completo poderá ser obtido no Diário Oficial do Município de Cairu,
https://www.cairu.ba.gov.br, e, além do Edital, as informações complementares poderão ser
solicitadas junto à Diretoria de Compras, Contratos, Convênios e Licitações, através do Setor de
Licitações, nos dias úteis, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Complexo
Administrativo Diogo Magalhães Brandão - Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, nesta
cidade de Cairu – Bahia, CEP 45.420-000, das 08:00HS às 16:00HS. Telefones: (75) 3653–
2151, Ramal: 214, ou por e-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br

Cairu - Bahia, 26 de agosto de 2021.

Robson Vicente Silva dos Santos
Presidente

__________________________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, 03 – Centro – Tel: (75) 3653–2151
CAIRU/BA, CEP: 45420-000
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Editais
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUPERVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

RESULTADO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2021
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 031/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2021
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS PARA
CONSULTAS MÉDICAS, PROCEDIMENTOS/ EXAMES CLÍNICOS, EXAMES LABORATORIAIS E KIT
PARA PROCEDIMENTO DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.
O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça
Marechal Deodoro, nº 03, Centro, CEP 45.420-000, inscrito no CNPJ nº 14.235.907/0001-44, através da
Comissão Permanente de Licitação - CPL, abaixo assinados, designada pelo Decreto Municipal nº 502 de
02 de março de 2021, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho
de 1993 e legislação pertinente, torna público para conhecimento de quem possa interessar o resultado do
credenciamento acima indicado, onde a comissão, por unanimidade de seus membros, DECLARA O
CREDENCIAMENTO e atesta que as empresas abaixo relacionadas atenderam às condições estabelecidas
no Credenciamento nº 005/2021 e encontram-se apto para oferecer os serviços indicados nas suas
respectivas propostas:
9
MEDLAB-MEDICINA LABORATORIAL DR. CARLISVAN REIS LTDA - ME, situada à
Rua Virgílio Damásio, nº 113, Sala A, Bairro Centro, no Município de Valença, Estado da Bahia, inscrita
no CNPJ sob o nº. 08.731.054/0001-39; para todos os itens previstos no LOTE III – Procedimentos
Laboratoriais;
9
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA LTDA - EPP, situada à Travessa
Silva Jardim, nº 13, Bairro Centro, no Município de Valença, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº.
13.069.976/0001-62; para todos os itens previstos no LOTE III – Procedimentos Laboratoriais;
9
PRÓ-SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA - DEMAIS, situada à Rua
Barão de Jequiriçá, nº 225, Prédio, Bairro Centro, no Município de Valença, Estado da Bahia, inscrita no
CNPJ sob o nº. 13.069.745/0001-59; para itens do LOTE I – CONSULTAS MÉDICAS e para itens do
LOTE II – EXAMES E PROCEDIMENTOS
9
CLINICA MÉDICA CARDIOLÓGICA DE VALENÇA LTDA - ME, situada à Rua Virgílio
Damásio, nº 113, Bairro Centro, no Município de Valença, Estado da Bahia, Bairro Centro, no Município
de Valença, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº. 34.349.852/0001-00; para itens do LOTE I –
CONSULTAS MÉDICAS e para itens do LOTE II – EXAMES E PROCEDIMENTOS
9
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICA CARDIOLÓGICA DE VALENÇA LTDA - ME,
situada à Rua Virgílio Damásio, nº 113, Bairro Centro, no Município de Valença, Estado da Bahia, Bairro
Centro, no Município de Valença, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº. 34.349.852/0001-00; para
itens do LOTE II – EXAMES E PROCEDIMENTOS e para o LOTE IV – PLANILHA KIT
CONTRASTE PARA PROCEDIMENTO IMAGEM
Cairu - Bahia, 26 de agosto de 2021.
Robson Vicente Silva dos Santos
Presidente da CPL

Carlos Benedito Guimarães da Silva
Membro
Patrícia da Silva Félix
Membro

____________________________________________________________________________________
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 059/2021
CARTA CONVITE Nº 005/2021

TERMO DE RECEBIMENTO DA CARTA CONVITE Nº 005/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de embarcação tipo balsa ou embarcação similar para
atender as necessidade da secretaria de administração do município e Cairu - Ba, conforme as disposições contidas
no termo de referência, anexo I do edital.

EMPRESA _______________________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: __________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________
CNPJ:__________________________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________
CIDADE: ______________________________ ESTADO: _________________________
TELEFONE:___________________________FAX:_______________________________

Declaramos para os devidos fins e sob penas da Lei, que recebemos em tempo hábil da Prefeitura
Municipal de Cairu, Estado da Bahia, cópia integral da Carta Convite nº 005/2021, emitido em
26/08/2021, cujos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA serão recebidos pela Comissão
Permanente de Licitação, às 09:00 h (nove horas) do dia 02 de setembro de 2021, na sala da Comissão
de Licitação, situada no Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão, situado na Praça
Marechal Deodoro, nº 03, Centro, do Município de Cairu/BA, CEP: 45.420-000 e na oportunidade
manifestamos interesse em participar do referido Certame.

Local: ________________, _____ de _____________ de _________.

_________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Obs.: Preenchimento com “letra de forma”.

ATENÇÃO! OS INTERESSADOS QUE RETIRAREM A CARTA CONVITE PELA INTERNET (www.cairu.ba.gov.br)
DEVERÃO ENCAMINHAR ESTE COMPROVANTE, DEVIDAMENTE PREENCHIDO, AO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS
E LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAIRU, POR MEIO DO E-MAIL: licitacao@cairu.ba.gov.br, COM ANTECEDÊNCIA
DE ATÉ 24H da data de recebimento das propostas (9:00H do dia 02/09/2021).
Senhores Licitantes,
O envio deste recibo de retirada assegura a comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação deste
Município e essa Empresa, A não remessa do recibo exime a Supervisão de Compras, Contratos, Convênios e
Licitações da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
Fone: (75) 3653-2151 ramal: 214 E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br.
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 059/2021
CARTA CONVITE Nº 005/2021
I.

REGÊNCIA LEGAL
LEI FEDERAL 8.666/1993, SUAS ALTERAÇÕES E A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES.

II.

ÓRGÃO INTERESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MODALIDADE
IV.
PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº
CONVITE Nº 005/2021
345/2021, de 23/08/2021

III.
V.

TIPO DE LICITAÇÃO
MENOR PREÇO

VII.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR PREÇO GLOBAL

VI.

REGIME DE EXECUÇÃO
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

VIII.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de embarcação tipo balsa ou embarcação
similar para atender as necessidade da secretaria de administração do município e Cairu - Ba, conforme as
disposições contidas no termo de referência, anexo I do edital.
IX.

LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS

ENVELOPES

DATA: 02 DE SETEMBRO DE 2021.
HORA: 09H00MIN (NOVE HORAS).
LOCAL: NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO
MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL DEODORO, Nº 03, CENTRO. (SETOR DE LICITAÇÕES).
X.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA
FONTE

PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

06/06
0000/0042
2.037
33.90.39.00.00.00
XI.
PRAZO DE SERVIÇOS
XII. CAPITAL SOCIAL
04 (QUATRO) MESES
10% do Valor estimado da licitação
XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados
pela Comissão Permanente de Licitação, diariamente, das 09:00h às 12:00 h e das 14:00h às 16:00h, na Sala de
Licitações, sito no Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão – Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro,
Município de Cairu, ou Pelo e-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br.
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Robson Vicente Silva dos Santos
Decreto Municipal nº 502/2021 de 02 de março de 2021
XIV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação e que não tendo sido convidada manifestem intenção de participar com antecedência de 24horas da
data de recebimento das propostas.
14.2. Não poderão participar desta licitação:
14.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
14.2.2. que não atendam às condições destes Edital e seus anexos;
14.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação
e responder administrativa ou judicialmente;
14.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
14.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução
ou liquidação;
14.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
14.2.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº
746/2014-TCU-Plenário);
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
Fone: (75) 3653-2151 ramal: 214 E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br.
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14.2.8. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP
nº 5, de 2017.
14.2.9. Também não será permitida a participação na Licitação de mais de uma empresa sob o controle de um
mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas;
14.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual
haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou
contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
14.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art.
5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho
de 2010);
14.4. As licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, verificação minuciosa de todos os
elementos fornecidos, comunicando por escrito à Comissão, até 02 (dois) dias antes da abertura da licitação, os
erros e/ou omissões porventura observados, que serão esclarecidos, também por escrito, até 01 (um) dia antes da
data de abertura desta licitação.
14.5. A não comunicação no prazo acima estabelecido, implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos,
não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções,
omissões ou falhas.
14.6. A Prefeitura Municipal poderá realizar visita exclusivamente no endereço da sede da empresa vencedora no
prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas) após o certame, para confirmação de funcionamento (“PORTAS
ABERTAS”), condição essencial para homologação e contratação
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho
de 1993, em sua redação atual e a Lei Complementar 123/2006 e suas Alterações.
XVI - CREDENCIAMENTO
16.1. Entende-se como a fase que busca identificar o representante legal para falar em nome de empresa licitante
durante a reunião de abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas de preços.
16.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante, mediante estatuto/contrato
social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento equivalente, e demais consultas conforme
disciplinado no item 16.3. e 16.4.
OBS. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original, cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da administração perfeitamente legível, com prazo vigente na data
de realização do certame.
16.3. 17.1.2. Tais documentos deverão estar em perfeita condição de leitura (sob pena de inabilitação), sem
cortes de informações ou rasuras e devidamente numeradas mencionando o número da folha pelo total de
páginas, ou seja (1/10, 2/10... 10/10)
16.4. O CREDECIAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES EM
SEPARADO DOS ENVELOPES, CONTENDO PARA CADA CASO DESCRITO NO ITEM 16.4.1, A DOCUMENTAÇÃO
DEVIDAMENTE NUMERADA PELO TOTAL DE FOLHAS (1/10, 2/10... 10/10):
16.3.1. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente:
a) Cópia autêntica do Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Cópia autêntica do documento de identificação pessoal com foto (em perfeita condição de
leitura) do sócio com poderes para representar a empresa, presente na sessão;
c)
Comprovações previstas no item 16.4. deste edital.
16.3.2. Quando a empresa se fizer representar por um representante que não seja sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado com poderes para tal:
a) Cópia autêntica do Estatuto ou Contrato Social no qual estejam expressos os poderes de quem
assinar a credencial;
b) Procuração na forma da Lei ou documento equivalente apresentado em forma de carta em papel
timbrado da licitante, podendo-se adotar o modelo constante do ANEXO VII, contendo os dados de
identificação do credenciado (nome, número do documento de identificação e do CPF, endereço
residencial), detalhando os poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
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c)
d)
e)

licitatório, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, assinado pelo titular ou representante legal da
licitante, com firma reconhecida em cartório ou lavratura de sua autenticidade mediante assinatura do
referido documento diante do agente público deste Município designado para conduzir a licitação, nos
termos da Lei 13.726 de 08/10/2018;
Cópia autêntica do documento de identificação pessoal com foto, do sócio com poderes para assinar
procuração do credenciamento (em perfeita condição de leitura);
Cópia autêntica do documento de identificação pessoal com foto do credenciado (em perfeita
condição de leitura);
Comprovações previstas no item 16.4.1 deste edital.

16.5.

No ato do credenciamento deverá ser apresentada:

16.5.1.

Para sua personalidade jurídica (CNPJ):

a)

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica que comprove a inexistência de quaisquer registros nos
seguintes órgãos: Tribunal de Contas da União (TCU), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
Controladoria Geral da União (CGU) obtida no site (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br) - emissão
não superior a 30 dias.

b)

Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do domicílio ou sede do
licitante, (as empresas sediadas no Estado da Bahia poderão obter tal Consulta no site
http://www.juceb.ba.gov.br/), devidamente atualizada (emissão não superior a 30 dias).
b.1. Caso a Junta Comercial do Estado sede da licitante não disponibilize em seu portal da rede
mundial de computadores, a Consulta de Empresa indicada, poderá a licitante substituir por
documento oficial da Junta Comercial onde seja possível constatar o histórico de alterações da
empresa

16.5.2. Face ao disposto no Art. 97 da Lei Federal nº 8.666/93, os licitantes deverão apresentar
declaração, em papel timbrado da empresa, devidamente assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is),
nos seguintes termos: “Declaramos para os devidos fins da CARTA CONVITE Nº 005/2021 e sob
penas da Lei, que não estamos impedidos de licitar e/ou contratar com a Prefeitura Municipal
de Cairu ou com a Administração Pública, nos termos do Art. 87, Incisos III e IV da Lei Federal
nº 8.666/93 e que nos termos do parágrafo 2º, art. 32 da Lei no. 8.666/93, que até a data de
entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa a participar da presente
licitação.
16.5.3. declaração de sujeição às condições do edital de licitação em epigrafe, assinada pelo titular
ou representante legal da licitante, preferencialmente, nos termos seguintes:
a)
A empresa................................, situada à ............................, inscrita no CNPJ sob o
nº. ............................, inscrição estadual sob o nº. ...................... e inscrição municipal sob o nº
....................................., neste ato representada, pelo(a) Sr(a). ..............................,
portador(a)
da
carteira
de
identidade
nº.
................................,
emitido
por
..................................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº .....................,
residente e domiciliado (a) na .................................................................., declara
expressamente que recebeu todas as informações necessárias relativas à licitação; que aceita
integralmente todas as condições estabelecidas no edital; que a realização da licitação não implica
necessariamente, em contratação pelo município, o qual poderá revogar ou anular o certame, bem
como contratar, ou não, o objeto da licitação relativo à CARTA CONVITE Nº 005/2021; bem como
assume a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos
apresentados em qualquer fase do processo, e que assume todos os custos da elaboração e
apresentação das Propostas e Documentos de habilitação.
16.6. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma
representação.
16.7. A licitante que não atender a todas as condições para credenciamento aplicar-se-á para cada caso as
medidas a seguir elencadas:
16.7.1. Se o(s) documento(s) ausentes forem de livre consulta na internet, o Presidente solicitará aos
membros da Comissão ou Equipe Técnica da Administração presentes que proceda com a referida consulta e
complementará a credencial da licitante;
16.7.2. Se o(s) documento(s) ausentes não forem de livre consulta na internet:
a) A licitante não terá o seu representante credenciado;
b) Terá os ENVELOPE A - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e ENVELOPE Nº B - “PROPOSTA DE
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PREÇOS” acolhidos.
c) Não poderá se manifestar durante a sessão, nem manifestar intenção de interpor recurso.
16.8. A ausência do documento hábil de representação não impedirá o representante de participar da licitação,
mas ele ficará impedido de praticar qualquer ato durante o procedimento licitatório.
16.9. A documentação apresentada na primeira sessão de recepção e abertura das Propostas Técnica e de Preços
credencia o representante a participar das demais sessões. Na hipótese de sua substituição no decorrer do processo
licitatório, deverá ser apresentado novo credenciamento.
XVII - HABILITAÇÃO - ENVELOPE A
17.1. As licitantes deverão incluir no Envelope A – HABILITAÇÃO a documentação em envelope lacrado, no qual
possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação, além da expressão
Habilitação, podendo a Comissão, antes da homologação, solicitar o documento original para verificação.
17.1.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da administração perfeitamente legível, com prazo vigente na
data de realização do certame.
17.1.2. Tais documentos deverão estar em perfeita condição de leitura (sob pena de inabilitação), com
índice de documentos apresentados, sem cortes de informações ou rasuras e devidamente numeradas
mencionando o número da folha pelo total de páginas, ou seja (1/10, 2/10... 10/10).
MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE - A
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
À
PREFEITURA MUNICPAL DE CAIRU
ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL
DEODORO, Nº 03, CENTRO - CAIRU - BAHIA.
ENVELOPE A - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
CARTA CONVITE NO 005/2021
17.2. Na Habilitação Jurídica exigir-se-á dos interessados:
a)
b)

Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação pessoal com foto) do(s) sócio(s)
da empresa;
Cópia autêntica do Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da
eleição de seus atuais administradores, na qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, a
execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;

17.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida pela Secretaria da Receita
Federal, devidamente atualizada.

b)

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual,
expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual e/ou Municipal, devidamente atualizada.

c)

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante.

d)

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.

e)

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita Federal e INSS),
mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.

f)

Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.

g)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
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17.3.1. Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006:
a)

As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão:
a.1. Apresentar a comprovação de enquadramento como ME ou EPP.
a.2. Apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
a.2.1. Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

b) A não – regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
17.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a)

b)
c)

d)

e)

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação;
a.1.) Comprovação da capacitação técnico operacional ou técnico-profissional, mediante a apresentação de
um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.
Indicação das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação;
Comprovação de que a licitante realizou a visita técnica e tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
c.1.) O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
DECLARAÇÃO, em papel timbrado e assinado por um de seus sócios responsáveis, constando:
d.1) que aceita as condições estipuladas neste Edital;
d.2) que executará as obras e os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU;
d.3) que obedecerá às ordens expedidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU durante a execução dos
serviços;
d.4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do
objeto;
d.5) que tem conhecimento da posição geográfica do Arquipélago de Tinharé;
d.6) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram
empregados da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU e que estão aptos a participar desta licitação de
acordo com a legislação em vigor;
d.7) O endereço para correspondência, o nome, o número do telefone, fax, número da identidade e do
cadastro no CNPF/MF do seu representante em exemplo, quando e se for o caso, e o nome, número
da identidade, do cadastro no CNPF/MF, o cargo e a função na empresa, de quem assinará o eventual
Contrato.
Declaração sob as penas da lei DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA SUA HABILITAÇÃO após o
Cadastro, conforme modelo constante do ANEXO IX. A declaração deverá vir em papel timbrado e
assinado por um de seus sócios responsáveis.

17.5. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a)

Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial da empresa, expedida pelo cartório
distribuidor da sede da pessoa jurídica a menos de 30 (trinta) dias da abertura das propostas,
expedida pelo Tribunal de Justiça (http://www5.tjba.jus.br/).
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a.1) Quando a Certidão Negativa for emitida diretamente nos cartórios ou Ofícios e assinados pelos Oficiais
das respectivas localidades (Cartórios) as empresas deverão apresentar, juntamente com as certidões
negativas exigidas, declaração oficial da Comarca de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios
de Registros que controlam a distribuição de falências e concordatas, quando tais Certidões Negativas
apresentadas forem emitidas diretamente nos cartórios ou Ofícios e assinados pelos Oficiais das
respectivas localidades (Cartórios).
17.6. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
17.6.1. Declaração firmada pelo representante legal da proponente, conforme modelo do ANEXO VIII integrante
do presente edital para cumprimento da exigência prevista na Lei Federal n° 9.854/99, que acrescentou os incisos V
ao artigo 27 e XVIII ao artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, nos termos do Decreto Federal n° 4.358/02.
XVIII - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "B"
18.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável, numerado e rubricado pelo
representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, endereçada ao
Presidente da Comissão de Licitações, com indicação dos elementos constantes dos itens III (MODALIDADE) e
VIII (OBJETO) deste Edital, além da Razão Social da empresa (modelo abaixo).
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
À
PREFEITURA MUNICPAL DE CAIRU
ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL
DEODORO, Nº 03, CENTRO - CAIRU - BAHIA.
ENVELOPE B - "PROPOSTA DE PREÇOS"
CARTA CONVITE Nº 005/2021

18.2. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão estar em original, digitados, apenas na frente
sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas e assinada pelo representante legal ou mandatário especificamente
credenciado.
18.3. No caso de ser assinada por mandatário, será necessária a juntada da procuração outorgada com
especificação dessa finalidade.
18.4. Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas pela signatária da mesma e as suas folhas devidamente
numeradas.
18.5. PREÇO GLOBAL TOTAL a ser aplicado sobre os preços unitários para a execução de todos os serviços
relacionados, conforme modelo da carta proposta, fornecido pela CPL da Prefeitura.
18.5.1. O valor estimado para a contratação é de R$ 171.320,00 (cento e setenta e um mil, trezentos e cinte
reais) de acordo com as necessidades básicas da Prefeitura Municipal de Cairu/BA.
18.5.2. Nos preços unitários propostos deverão estar compreendidos todos os custos, investimentos, instalações,
veículos, máquinas, equipamentos, materiais, ferramentas, insumos, mão-de-obra, uniforme e equipamentos de
proteção individual do trabalhador (EPI), encargos sociais e trabalhistas, benefícios ao trabalhador, ônus decorrentes
da efetivação das garantias contratuais e da contratação de seguros exigidas neste edital e demais despesas,
inclusive BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), necessárias à perfeita execução dos serviços.
18.5.3. É obrigatória, sob pena de desclassificação sumária da Proposta Comercial, a apresentação da mesma na
forma acima descrita.
18.5.4. Nos preços unitários propostos não deverão ser agregados nenhum encargo financeiro, pelo prazo de
pagamento, representando preço para pagamento à vista.
18.6. O prazo de validade comercial da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, corridos, a contar da data da
sua apresentação.
18.7. A Proposta Comercial deverá atender às condições e procedimentos estabelecidos neste Edital seus Anexos,
não sendo admitida a utilização de parâmetros de cálculos diferentes destes para elaboração dos Preços Unitários,
sendo liminarmente desclassificadas as Licitantes que não atenderem aos requisitos solicitados ou estabelecidos e/ou
que apresentem propostas comerciais parciais e/ou incompletas.
18.8. Outros documentos eventualmente necessários para o atendimento das condições do presente Edital,
especialmente os relacionados com a demonstração de exequibilidade dos preços unitários propostos.
18.9. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam às exigências deste edital.
18.10. A proposta deverá ser apresentada por valores e por extenso.
XIX– PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
19.1. A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes no dia, hora e local, designados
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no item IX deste Edital. Iniciados os trabalhos, a Comissão não receberá mais nenhuma documentação relativa á
licitação.
19.2. O presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura do Envelope "A”, conferirá e examinará os
documentos nele contidos, bem como a autenticidade dos certificados de registros das empresas.
19.3. A Comissão julgará a habilitação e proclamará as empresas habilitadas na licitação, restituindo fechados aos
respectivos prepostos, os envelopes "B", das firmas inabilitadas.
19.4. Uma vez proclamada a habilitação, as empresas não poderão retirar as propostas apresentadas.
19.5. O presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra aos participantes para que registrem em ata os
protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e decididos de imediato, salvo quando
envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.
19.6. Não havendo registro de protesto ou impugnação, e em havendo, forem decididos de imediato, a Comissão
prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a abertura dos envelopes "B" (Proposta de Preços) das empresas
habilitadas, desde que haja declaração expressa consignada em ata de renúncia a recurso ou a apresentação do
termo de renúncia de todos os participantes.
19.7. Se houver protesto por recurso, permanecerão os envelopes das Propostas de Preços fechados em poder da
Comissão, sendo devidamente rubricados por todos os presentes para serem posteriormente recolhidos e guardados
em poder da Comissão, até a designação de nova data para a abertura das propostas.
19.8. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de empresas retardatárias ou concedidos prazos para a
apresentação de documento exigido neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou modificação das condições
ofertadas.
19.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ás condições e exigências deste Edital e/ou
consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados aqueles incoerentes
com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato.
XX - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
20.1. Será adjudicado o objeto da licitação a empresa habilitada cuja proposta obtenha o menor preço global. (art.
45, § 3º, da Lei 8.666/93).
20.2 Será desclassificada a proposta que não atender às exigências deste Edital, ou que seja considerada, pela
Comissão, como inexequível ou superfaturada.
20.3. Em caso de empate, será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de
Contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido,
nos termos que se seguem:
20.3.1. Entendem-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas
de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
20.4. Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado.
20.5 Do resultado, será lavrada ata circunstanciada do julgamento final.
XXI - DOS RECURSOS
21.1 Será de 02 (dois) dias úteis o prazo para interposição de recurso, a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata.
21.2. Após conhecimento da interposição do recurso, os licitantes poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias
úteis.
21.3. A Comissão de Licitação terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para julgar e decidir sobre os termos
apresentados no recurso administrativo, a qual poderá reconsiderar sua decisão.
21.4. Quando o recurso for julgado improcedente pela Comissão de Licitação, o processo deverá subir, devidamente
informado, a fim de que a decisão seja proferida pela autoridade superior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis,
contando do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
21.5. Os recursos contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação poderão ser protocolados por e-mail oficial
do licitante remetido ao e-mail do Setor de Compras Contratos e Licitações do Município de Cairu/BA,
licitacao@cairu.ba.gov.br.
XXII - CONTRATAÇÃO
22.1. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado, para assinar o termo do contrato no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93.
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22.2 . Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a)

sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou

b)

procurador com poderes específicos para assinar o contrato.

22.6. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no anexo XI deste Edital.
22.7. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
22.8. É vedada à empresa vencedora, a transferência do contrato a terceiros, no todo ou em parte, sob pena de
rescisão do contrato e aplicação das penalidades previstas em lei.
XXIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
23.1. O pagamento à empresa vencedora do certame será efetuado através de Ordem Bancária o Crédito em Conta
Corrente em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura, desde que devidamente atestada a
conclusão de cada etapa do serviço e cumprida as condições estabelecidas no Anexo XI – Minuta do Contrato.
23.2. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
XXIV – REAJUSTAMENTO
24.1. Permitir-se-á revisão para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 65, II, d – Lei 8.666/93.
24.2. O valor do contrato a ser, ulteriormente, celebrado será fixo e irreajustável, considerando-se o prazo de
prestação de serviços inferior a 12 (doze) meses.
XXV - DO REGIME E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
25.1. O Regime de Execução será o de Empreitada por Preço Unitário (Execução Indireta).
25.2. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução dos serviços prestado. A contratante
exercerá a supervisão, acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, devendo a Contratada promover
os meios necessários para o livre acesso da equipe de fiscalização indicada pela Contratante.
26.3. Os serviços serão autorizados mediante Ordens de Serviço que instruirão a execução progressiva dos
serviços e que documentarão as comprovações dos serviços quando realizados.
26.4. O instrumento de Ordem de Serviço estabelecerá expressamente a relação e prazos para execução dos
serviços autorizados.
25.5. Competirá a Secretaria de Administração, proceder com a gestão do Contrato
25.6. Competirá à Jorimar Jorge Souza Brito, representante da Secretaria de Administração, para proceder com à
fiscalização da execução do serviço.
XXVI – DA GARANTIA DO CONTRATO
26.1. Será exigido no ato da assinatura do contrato a apresentação de garantia conforme dispõe o art.56 da Lei
Federal nº 8.666/93, em caução em dinheiro ou títulos da dívida. pública, seguro-garantia ou fiança bancária no
valor correspondente de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. A garantia será liberada após a execução do
contato, desde que cumprida todas as etapas das obras.
XXVII – PENALIDADES
27.1.O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o contratado às
sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
27.2. A inexecução, parcial ou total, do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade
para licitar e contratar com o Município de Cairu/BA e multa, de acordo com a gravidade da infração.
27.3.A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em assinar o
contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso sobre o valor da parte do serviço
não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado(s), por cada dia
subsequente ao trigésimo.
27.3 A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
XXVIII – RESCISÃO
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
Fone: (75) 3653-2151 ramal: 214 E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br.
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28.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da
Seção V, Capítulo III da Lei nº 8666/93.
28.2. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I
a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
28.3. Nas hipóteses de rescisão, com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao
contratado direito a qualquer indenização.
XXIX - REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
29.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte.
29.2. A presente licitação poderá ser anulada, por ilegalidade ou revogada por conveniência e oportunidade
administrativa, sem que assista aos concorrentes o direito a qualquer reclamação ou indenização.
XXX- DISPOSIÇÕES GERAIS
30.1. O não comparecimento de no mínimo três interessados não ensejará necessariamente repetição do convite.
30.2. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Comissão, se necessário,
modificar este Edital, hipótese em que deverá efetuar a divulgação de novo aviso na Imprensa Oficial, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
30.3. Os encargos de naturezas tributária, social e para fiscal são de exclusiva responsabilidade da empresa a ser
contratada.
30.4. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta.
30.5. No ato da aquisição do Edital, o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo e
acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Carta Proposta de Preços;
Anexo III– Modelo de Procuração;
Anexo IV – Modelo de Inexistência de menor no quadro da empresa;
Anexo V – Modelo inexistência de fato impeditivo da sua habilitação;
Anexo VI – Modelo de Enquadramento (Micro e Pequena Empresa);
Anexo VII – Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO VIII – Atestado de Visita Técnica e Conhecimento do Local das obras/serviços.
30.6. A Comissão de Licitação poderá, em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos.
30.7. A critério exclusivo da Prefeitura, será permitida a subcontratação de empresas que prestam serviços
especializados necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando, através
de declaração formal da subcontratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está
fornecendo a atestação técnica.
30.8. Componentes da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, designada pelo Decreto Municipal nº
502/2021 de 02 de março de 2021:
PRESIDENTE: Robson Vicente Silva dos Santos
MEMBRO: Lázaro Dias Carvalho
MEMBRO: Carlos Benedito Guimaraes Da Silva
1º SUPLENTE: Patrícia da Silva Félix
2º SUPLENTE: Anilton Rosa Marques Filho
30.9. A divulgação dos demais atos atinentes ao certame ocorrerá no Diário Oficial do Município de Cairu - Bahia que
poderá ser consultado, também, através do site: https://www.cairu.ba.gov.br/Site/DiarioOficial.
30.10. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Valença,
Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cairu - Bahia, 26 de agosto de 2021.
Ângelo César Santiago Fahning
Secretário Municipal de Administração
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
Fone: (75) 3653-2151 ramal: 214 E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

Contratação de empresa especializada para locação de embarcação tipo balsa ou embarcação similar para atender as
necessidade da secretaria de administração do município e Cairu - Ba, conforme as disposições contidas no termo de
referência, anexo I do edital.
2.

NECESSIDADE

2.1
Assegurar o transporte de materiais e equipamentos de trabalho e prováveis materiais apreendidos, para
transporte do seu corpo técnico e fiscal, no cumprimento das disposições legais de proteção ao meio ambiente no
âmbito do Município de Cairu.
2.2
Para fins de atendimento do objeto ora licitado, no custo da embarcação deverá estar incluso a
tripulação e 04 (quatro) serventes a fim de realizar operações de cargas e descargas de materiais, e deverão estar
disponíveis para as demandas emanadas da secretaria municipal de administração deste município.
3.

BASE LEGAL

O processo de contratação do objeto deste Termo de Referência será regido integralmente, pela Lei nº 8.666/93 e
suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências.
4.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO.

O presente objeto define-se em empresa especializada em fretamento de embarcações motorizadas, atendendo as
especificações conforme descrições abaixo:
EMBARCAÇÃO TIPO BALSA OU SIMILIAR CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25.000 KG, DE BOA QUALIDADE,
COM GRADES LATERAIS PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS
ITEM
ESPECIFICAÇÃO DA EMBARCAÇÃO
UNID
QUANT
01 Unidade de Embarcação tipo balsa ou embarcação similar, motorizado.
Capacidade mínima para 25.000 kg, de boa qualidade, com grades laterais para
1
Mês
4
proteção contra quedas.
Roteiro: à disposição da secretaria municipal de administração. sem combustível,
com tripulação e 04 (quatro) serventes para operações de carga e descarga.

Cairu - Bahia, 26 de agosto de 2021.

Ângelo César Santiago Fahning
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº 005/2021.
Prezados Senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da
mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizarão as obras e serviços e
concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.
1 - PROPONENTE:
1.1. - Razão Social:
1.2. – Sede:
1.3. - C.N.P.J.:
2 - PROPOSTA DE PREÇOS:
2.1. – A presente proposta totaliza um valor global de R$................ (valor por extenso), conforme propostas,
planilhas e documentos abaixo:
EMBARCAÇÃO TIPO BALSA OU SIMILIAR - CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25.000 KG, DE BOA QUALIDADE,
COM GRADES LATERAIS PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS
ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO DA EMBARCAÇÃO
01 Unidade de Embarcação tipo balsa ou embarcação
similar, motorizado.
Capacidade mínima para 25.000 kg, de boa qualidade,
com grades laterais para proteção contra quedas.
Roteiro: à disposição da secretaria municipal de
administração. sem combustível, com tripulação e 04
(quatro) serventes para operações de carga e descarga.
VALOR TOTAL (R$)

UNID

QUANT

Mês

4

VALOR UNIT VALOR TOTAL
(R$)
(R$)

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA.
3.1. -

Nossa proposta de preços tem validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do certame.

4 - DECLARAÇÃO
Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do
contrato, bem como todos os custos relativos à mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições
fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total
execução das obras/serviços, ou quaisquer outros que direta ou indiretamente venham a incidir sobre as mesmas.
5 – QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
Nome:
Cargo:
CI nº:
CPF nº:
Endereço:
OBS: Os valores unitários constam da planilha anexa que integra esta proposta, assim como demais documentos
pertinentes, em atendimento ao disposto no Edital.

Cidade _____de _____________ de _____.

_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
Fone: (75) 3653-2151 ramal: 214 E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br.
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ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela ..........,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para
praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na modalidade de CARTA CONVITE Nº 005/2021, indicado
acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Local e data

Assinatura do Representante Legal
Nome:
Cargo:

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
Fone: (75) 3653-2151 ramal: 214 E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

(

) nem menor de 16 anos.

(

) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Local e data

Assinatura do Representante Legal
Nome:
Cargo:

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
Fone: (75) 3653-2151 ramal: 214 E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Local e data

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL
REF.:
CARTA CONVITE Nº 005/2021.

Eu, _____________________________________, portador da carteira de identidade nº_____________, expedido
por ___________, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº _________________,

na qualidade de

representante legal da empresa _______________________, com sede _____________________, inscrita no CNPJ
sob o nº __________________ declara sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º, art. 32 da Lei Federal nº
8.666/93, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa a participar da
presente licitação.

Atenciosamente,

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente)

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06,
declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de microempresa e
que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº
123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de pequeno porte e
que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº
123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa
regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no
art. 81.

Local e data

Assinatura do Representante Legal
Nome:
Cargo:

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
Fone: (75) 3653-2151 ramal: 214 E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br.
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ANEXO VII
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO PARA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDO MUNICÍPIO DE CAIRU,
ESTADO DA BAHIA, Nº _____/_____.
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
CAIRU
BA
E
A
EMPRESA
....................................................... NA FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º
14.235.907/0001-44, sito à Praça Marechal Deodoro, no. 03, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder
Executivo, Senhor Hildécio Antônio Meireles Filho, brasileiro, casado, com endereço residencial na Praça da
Bandeira, s/n, Cajazeira, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, portador da cédula de identidade
nº 01.718.085-68, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 124.403.105-49, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa
......................................., situada à ............................, inscrita no CNPJ sob o nº. ............................, inscrição
estadual sob o nº. ...................... e inscrição municipal sob o nº ....................................., neste ato representada
na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Sr(a). .............................., portador(a) de
documento de identidade nº. ................................, emitido por ..................................., inscrito(a) no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº ....................., vencedora do processo licitatório na modalidade CARTA CONVITE Nº
005/2021, originário do Processo Administrativo nº 345/2021, datado de 23/08/2021, doravante denominada apenas
de CONTRATADA, onde a CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas legais, com base no artigo 22, Inciso
III, c/c artigo 23, Inciso I, alínea “a” da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores,
para casos de LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CARTA CONVITE, resolvem e acordam na celebração do
presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente termo a contratação de empresa especializada para locação de embarcação tipo balsa
ou embarcação similar para atender as necessidade da secretaria de administração do município e Cairu - Ba,
conforme as disposições contidas no termo de referência, anexo I do edital, e, obedecendo às condições oferecidas
na Proposta de Preços da licitação na modalidade de CARTA CONVITE Nº 005/2021 e seus Anexos que,
independente de transcrição, integra este instrumento e as disposições deste Contrato.
§1º A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões na
prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.
§2º A critério exclusivo da Prefeitura, será permitida a subcontratação de empresas que prestam serviços
especializados necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando, através
de declaração formal da subcontratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está
fornecendo a atestação técnica.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será de 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado através de Termo
Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, desde que observadas às normas legais vigentes.
PARAGRAFO ÚNICO - O Contrato, fruto deste certame, poderá ter seu prazo de vigência prorrogado conforme
dispõe o artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
O Contratante pagará à Contratada o preço de R$................................(por extenso).
§1º Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados,
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações
consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
Fone: (75) 3653-2151 ramal: 214 E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br.
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UNIDADE GESTORA

FONTE

06/06

0000/0042

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO
2.037

ELEMENTO DE DESPESA
/ NATUREZA DA
DESPESA
33.90.39.00.00.00

PARÁGRAFO ÚNICO - A Prefeitura consignará nos próximos exercícios em seu orçamento as dotações necessárias
ao atendimento dos pagamentos previstos.
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
O pagamento do valor contratado será efetuado em parcelas mensais, conforme Boletins de Medição, no prazo
máximo de 08 (oito) dias úteis, contados das datas de aprovação das respectivas faturas pela fiscalização.
§ 1º Os Boletins de Medição conterão as quantidades de serviços executadas em períodos sucessivos de no máximo
30 (trinta) dias corridos, coincidindo a data de início do primeiro período com a data de início do prazo contratual,
constante no Contrato ou na Ordem de Serviço, e serão aprovados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da
data final do período de abrangência.
§ 2º As faturas correspondentes aos boletins de medição já aprovados, serão aprovadas ou rejeitadas no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, contados das datas de suas apresentações.
§ 3º Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal emitida em
nome da Contratante, acompanhada da Fatura correspondente em 03 (três) vias.
§ 4º Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
§ 5º Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
§ 6º As faturas deverão vir devidamente acompanhadas da documentação Regularidade Fiscal e Trabalhista.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA REAJUSTAMENTO E REVISÃO
Os critérios para reajustamento estão definidos nas Condições Gerais de Contratação, sendo adotado para tal a
variação do IPCA, cotada a partir da data da proposta.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) Executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência
(Anexos I);
b)

Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;

c) Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro de
seus empregados;
d) Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos equipamentos, materiais e utensílios
necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato;
e) Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da
legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso
invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à contratante;
f) Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratante, atendendo prontamente as observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e
trabalhistas dos seus empregados;
h) Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, folha de pagamento de seus empregados, Guias de
Recolhimento das Contribuições Sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta
de exibição dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o
cumprimento desta obrigação;
i) Comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do
presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive indicando o nome do responsável;
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j) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários à
execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e
impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;
k) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a terceiros por
sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na
execução dos serviços contratados;
l) Observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos seus serviços;
cumprir rigorosamente as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.
m) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
n) Exigência de comprovação mensal junto ao setor financeiro competente, do cumprimento das obrigações
trabalhistas, fiscais, tributárias e previdenciárias, incluindo-se o pagamento dos direitos previstos na Consolidação
das Leis do Trabalho e nas Convenções, Dissídios ou Acordos Coletivos de trabalho, obrigações decorrentes do
cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho, bem como das normas e legislação especializadas de
proteção ao meio ambiente, comprovação de pagamento de salários, FGTS e os demais encargos de natureza
trabalhista;
o) Obrigação do contratado de exibir os instrumentos de rescisão de contratos de trabalho vinculados à execução
do contrato;
p) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e
Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
q) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos
causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras / serviços.
r)
Fornecer, gratuitamente, equipamento de proteção individual – EPI adequado ao risco, em perfeito estado de
conservação e funcionamento, conforme itens 6.2 e 6.3 da NR-6 do TEM - Ministério do Trabalho e Emprego, nos
serviços que sejam realizadas diretamente pelo Município, bem como exigir que seus colaboradores, exerçam as suas
atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança
requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente e, considerando a realidade de
pandemia vivida pela humanidade.
s)
Todos os equipamentos de segurança deverão ser de boa qualidade, possuindo Certificado de Aprovação
emitido pelo Ministério do Trabalho;
t)
O equipamento de proteção individual, quando danificado ou extraviado, tão logo seja informado pelo
empregado, deverá ser substituído imediatamente;
u) Na entrega do equipamento de proteção individual, deverá solicitar a assinatura do empregado recibo
comprobatório da entrega do EPI, devendo ser arquivado mencionado recibo, no local de trabalho, para fins de
fiscalização;
v) A Administração, através de prepostos, por ocasião de cada fiscalização dos serviços contratados, procederá o
levantamento dos nomes completos de todos os trabalhadores que se encontram em atividade no local de trabalho,
elaborando documento que contenha a lista de tais trabalhadores, verificando a utilização de Equipamentos de
Proteção Individual – EPI pelos mesmos, informando na referida lista a utilização ou não do EPI por cada trabalhador
identificado;
w) Constatado o descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empreiteira, subempreiteira e/ou
empresa prestação de serviços contratada, seja em decorrência da fiscalização, seja por qualquer outro meio hábil e
idôneo para a comprovação da irregularidade, a Administração deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados
da constatação da irregularidade, a aplicar a multa prevista no instrumento do contrato para a hipótese de
descumprimento de suas cláusulas;
Parágrafo Único - A multa contratual que trata o subitem z, deverá ser aplicada a cada constatação de
descumprimento de obrigação trabalhista.
x) Comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre que ocorrerem
falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital,
assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas
com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o autor dos projetos, para efeito de autorização.
y) Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção das obras/serviços, em qualquer dia ou hora, prestando todas as
informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como os documentos
comprobatórios solicitados pelo Contratante;
z)

O Contratante, no ato de cada pagamento, fará a retenção do Imposto Sobre Serviços incidente sobre o valor
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da Nota Fiscal/Fatura, responsabilizando-se pelos recolhimentos à Secretaria de Finanças do Município dos valores
efetivamente retidos.
aa) Obrigação do órgão ou entidade contratante de suspender os pagamentos devidos ao contratado, caso haja o
descumprimento das cláusulas indicadas acima.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante obriga-se a:
1. Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
2. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
3. Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
4. Prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação dos serviços
pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no
presente Contrato.
CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os serviços, objeto
deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e
qualificados para as atividades a que se propõem.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de pessoa designada com
poderes para:
a) recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato;
b) comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos
para que as mesmas sejam regularizadas;
c) notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens a até os constantes na
Cláusula Segunda;
d) a Contratada exercerá a fiscalização do presente contrato através da Secretaria Municipal de Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
1. O recebimento provisório e definitivo dos serviços serão efetuados de acordo com o estabelecido no Art. 73 da Lei
Federal nº 8.666/93
2. A Contratante, através do responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, deverá providenciar
termo circunstanciado de recebimento provisório, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da solicitação que
lhe fizer a Contratada. Tal documento deverá ser firmado também pela Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste Contrato, tal faculdade
não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS GARANTIAS
Por ocasião da assinatura do contrato a Pessoa Jurídica a ser contratada fica obrigada a prestar garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) Seguro garantia;
c) Fiança bancária.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contratuais sujeitará o contratado às sanções previstas
na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1 º A inexecução parcial ou total das obrigações contratuais ensejará a aplicação das seguintes penalidades:
a) Perda da garantia;
b) Multas percentuais sobre o valor do contrato;
c) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual;
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d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.
§ 2º A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I. 0,3 % (três décimos por cento) ao dia por atraso, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos serviços não
realizados;
II. 0,7 % (sete décimos por cento), sobre o valor dos serviços não realizados, por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 3º As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por
perdas e danos decorrentes da inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
§ 4º A contratada deverá alegar os motivos de força maior ou de casos fortuitos dentro de 10 (dez) dias da sua
ocorrência e apresentar os documentos comprobatórios até 10 (dez) dias, após a cessação do mesmo para serem
apreciados devendo a Contratante no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento dos documentos, aceitar ou
recusar os motivos alegados dando por escrito as razões de sua eventual recusa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as
previstas na Lei nº. 8.666/93.
§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a
XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93
§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe ao contratado
direito a qualquer indenização.
§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à Contratada,
direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:
a) A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de força
maior, devidamente, comprovados;
b) A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
c) A Contratada requerer ou tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou
extrajudicial;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Valença, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
CAIRU-BA, .......... de ............... de 2021.

HILDÉCIO ANTÔNIO MEIRELES FILHO
MUNICÍPIO DE CAIRU-BAHIA
CONTRATANTE
............................................................................................
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01____________________________________ 02- ______________________________________
Nome:
Nome:
CPF nº:
CPF nº:
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ANEXO VIII
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA E CONHECIMENTO DO LOCAL DAS OBRAS/SERVIÇOS

Em cumprimento ao item f.5 do edital de licitação na modalidade de CARTA CONVITE Nº 005/2021, atestamos para
os

devidos

fins,

que

a

empresa

______________________________________________,

com

sede

na

____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, através de seu(s)
responsável(eis)

técnico(s)

–

o(s)

Sr(s).______________________________,

portador

do

CPF

n.º

________________________________________, visitou o(s) local (is) onde serão executados as obras/serviços,
tendo conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto
desta licitação, estando ciente das sanções factíveis de serem aplicadas.

Cidade de

de

de 2021.

Nome e assinatura do responsável pela Prefeitura Municipal de Cairu
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