ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2022

MODALIDADE: CONVITE Nº 003/2022

OBJETO:
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DE

MÁQUINAS

PESADAS

PARA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
EUNÁPOLIS-BA,

INCLUINDO

MOTORISTAS

E/OU

OPERADORES, LÂMINAS E GARRAS.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
EDITAL DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 003/2022
O MUNICÌPIO DE EUNÁPOLIS – Estado da Bahia, vem através da Comissão Permanente de Licitação, tornar
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar às 09:00h, do dia 11 de agosto de 2022 na
sede do Núcleo de Licitações e Contratos, Rua Arquimedes Martins nº 525 – Bairro: Centauro - Eunápolis/BA,
Licitação na modalidade CONVITE do tipo “menor preço global”, sob o forma de fornecimento integral, cujo
objeto é a LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO
DE EUNÁPOLIS-BA, INCLUINDO COMBUSTÍVEIS, MOTORISTAS E/OU OPERADOR, LÂMINAS E GARRAS, de
acordo com as planilhas e anexos que compõem o presente edital. A presente licitação será regida pelas
disposições da Lei Federal 8.666/93 com suas alterações, e demais disposições legais pertinentes e aplicáveis
à espécie.
Data da Sessão: 11/08/2022 às 09:00hs
Local: Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Bairro: Centauro – Eunápolis-BA
OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente licitação a LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA, INCLUINDO MOTORISTAS E/OU OPERADORES,
LÂMINAS E GARRAS, nas quantidades e especificações contidas neste instrumento.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação, desde que preencham as exigências constantes deste Edital, convidadas, cadastradas ou não.
2.2 A verificação da compatibilidade do objeto da contratação com a atividade do licitante dar-se-á na fase de
Habilitação.
2.3 A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital.
2.4 Não poderá concorrer, direta ou indiretamente, ou participar do certame:


Empresas constituídas sob a forma de consórcio



Empresas sob processo de intervenção, liquidação, falência, dissolução, recuperação judicial ou
extrajudicial;



Empresas estrangeiras que não funcionem no País;



Empresa que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou
indireta; federal, estadual ou municipal, bem como a que esteja punida com suspensão do direito de
contratar ou licitar com a Administração Municipal de EUNÁPOLIS;



Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de EUNÁPOLIS, bem assim a
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

CREDENCIAMENTO
3.1 Aberta a fase para credenciamento dos eventuais participantes do convite, o representante da
proponente entregará ao pregoeiro documento que o credencie para participar do aludido procedimento,
respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se apresentando cópia da
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto;
3.2 Os representantes legais das empresas licitantes ou seus procuradores constituídos na forma da Lei,
deverão se apresentar para o credenciamento da seguinte forma:
a) Tratando-se de representante legal, o mesmo deverá apresentar cópia do estatuto social, contrato social
ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus
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poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
b) Tratando-se de procurador, deverá ser apresentada procuração por instrumento público ou particular, da
qual constem poderes para formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição
e praticar todos os demais atos pertinentes a procedimentos licitatórios, acompanhado do correspondente
documento, que comprove os poderes do mandante para a outorga;
b1) Não se admitirá o credenciamento em caso de apresentação de procuração por instrumento particular
sem o reconhecimento de firma.
3.3 No ato de credenciamento deverá ser entregue a declaração formal de que a empresa encontra-se
habilitada para participar do convite e de que inexistem fatos supervenientes à habilitação, na forma do
modelo constante em anexo a este Edital;
3.4 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua
representada.
3.5 As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), que desejarem fazer uso dos benefícios da
Lei Complementar 123/2006, deverão apresentar declaração do responsável técnico (Contador) ou outro
documento idôneo, de que a empresa é considerada Microempresa ou EPP (Modelo em anexo).
3.5.1 A não entrega da Declaração do subitem anterior indicará que a licitante optou por não utilizar os
benefícios da Lei Complementar 123/2006.
3.6 Uma vez entregues todas as credenciais, não será permitida a participação de retardatários, salvo se com
isso, concordarem expressamente e em unanimidade, os presentes, devendo essa circunstância ficar
consignada na ata da sessão.
3.7 A falsidade das declarações prestadas poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas
neste edital, mediante o devido processo legal e implicará, também, na inabilitação da licitante se o fato vier
a ser constatado durante o trâmite da licitação.
3.8 Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, ou por qualquer
processo de cópia, desde que autenticada em cartório competente ou publicação em órgão de Imprensa
Oficial ou pelos membros da Comissão de Licitação, mediante apresentação dos originais, no momento de
abertura dos envelopes.
FORMA DE APRESENTAÇÃO
4.1. Os documentos das propostas, após devidamente ordenados, encadernados e numerados deverão ser
apresentados em 02 (dois) envelopes lacrados, contendo no anverso o n° do CONVITE, nome e endereço do
licitante, conforme abaixo:
4.2. Os envelopes, respectivamente HABILITAÇÃO (envelope I) e PROPOSTA DE PREÇOS (envelope II) deverão
ser apresentados, fechados e indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa, além do NOME
DA PROPONENTE, os seguintes dizeres:
ENVELOPE 01 - HABILITAÇÃO
Ref.: CONVITE Nº xxx/2022
Razão Social completa do licitante e/ou carimbo do
CNPJ.

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
Ref.: CONVITE Nº xxx/2022
Razão Social completa do licitante e/ou carimbo do
CNPJ.

ENVELOPE N.° 01 - HABILITAÇÃO
5.1. O ENVELOPE N.° 01 deverá conter os documentos relacionados a seguir, em única via ordenadas
separadamente, autenticadas ou cópias simples, acompanhadas dos respectivos originais que poderão ser
autenticadas pela Comissão de Licitaçãoematé 02 (dois) dias úteis anteriores à abertura dos envelopes:
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5.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Deverá ser apresentado pela licitante o que segue:
I) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
II) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
III) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
IV) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
V) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
a.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
b) Alvará de Funcionamento, emitido pelo órgão fiscalizador do Município de domicílio ou sede da empresa
(já que qualquer atividade econômica deve ser licenciada no âmbito local, conforme arts. 156 e seguintes da
Lei Municipal nº 764/2010);
5.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Comprovante de Inscrição do Licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange a seguridade social;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) Prova de regularidade perante o FGTS através do Certificado de Regularidade de Situação atualizado
emitido pela Caixa Econômica Federal;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista emitida pela Justiça Federal do Trabalho.
5.1.3. QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICO - FINANCEIRA
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já, exigível e apresentada na
forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
a.1)A comprovação de que trata o inciso acima, deverá ser feita através de cópias de referências do livro
diário (número do livro, termo de abertura e encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde
constem o balanço patrimonial e demonstrativos contábeis extraídas deste Livro, com evidência e registro na
Junta Comercial ou publicação na imprensa, de acordo com a personalidade jurídica da empresa licitante,
devidamente assinados pelo seu titular ou representante legal e pelo contador ou profissional equivalente
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
a.2) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contabil Digital (SPED), deverão comprovar a
documentação acima apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação;
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a.3) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
b) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor Judicial do
Estado de origem da empresa, datada de até 30 (trinta) dias anteriores a data de apresentação das
propostas.
5.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de atestados/declarações, expedidos por
quaisquer pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado, de que tenha desempenhado serviços
semelhantes ao objeto do presente Certame.
b)
Declaração da empresa de disponibilidade de todos os veículos a serem contratados, bem como que,
no mínimo, 50% dos veículos são de sua propriedade, ou declaração de que a empresa reúne condições de
apresentá-los no momento da assinatura do contrato, constituindo a comprovação da propriedade dos
veículos condição para contratação.
5.1.4. CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
a) Declaração do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998,
conforme modelo em anexo.
6. ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL
6.1. O ENVELOPE N° 2 deverá conter os documentos relacionados a seguir, em única via, sem emendas e/ou
rasuras, datados e assinados na forma original ou cópia autenticada, obedecendo a seguinte ordem:
6.1.1. Carta Proposta digitada, conforme modelo anexo, devendo conter:
a) Número do Convite e objeto do mesmo.
b) Valor Global expresso em real com sua indicação em algarismo e por extenso.
c) Planilha completa e detalhada contendo a discriminação minuciosa de todos os serviços, bem como as
respectivas quantidades, os preços unitários, parciais e globais
d) Validade da Proposta: prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.
6.2. Não serão aceitas propostas em desacordo com as condições do presente Edital e que contenham
ofertas de vantagens não previstas, não cabendo ao licitante cuja proposta tenha sido desclassificada direito
a qualquer indenização.
6.3. Não serão aceitas as propostas com alternativas, devendo os licitantes limitarem-se a responder a
solução preconizada neste Edital.
6.4. Não serão aceitas as propostas com os valores global e unitários superiores aos especificados nas
planilhas do edital.
7 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
7.1. Os envelopes para esta licitação serão recebidos pela Comissão, na data, horário e local indicados no
preâmbulo deste Edital, em sessão pública.
7.2 Abertura do Envelope 01 - Habilitação.
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7.2.1. Instalada a sessão e recebidas as credenciais dos representantes dos licitantes, o Presidente da
Comissão fará a abertura dos envelopes “01” cujos documentos serão lidos e rubricados pelos membros da
Comissão e licitantes presentes.
7.2.2. Após a rubrica dos documentos, o Presidente franqueará a palavra aos licitantes, para impugnação,
defesa, reclamação, observação e quaisquer outros registros que entenderem cabíveis sobre os documentos
de habilitação, os quais serão consignados de imediato, na mesma sessão, suspendendo-a para a análise se
necessário, ou designará outra data para divulgação do resultado se a questão requerer exame mais
apurado.
7.2.3. Serão inabilitados os licitantes cujos envelopes “01” não contiverem todos os documentos solicitados e
o Presidente da Comissão devolverá aos representantes, os envelopes 02, fechados.
7.2.4. Permanecerão, entretanto, em poder da Comissão, fechados, os envelopes “02” dos licitantes que
manifestarem o propósito de recorrer contra a sua exclusão desta licitação, bem como aqueles cuja
habilitação tenha sido impugnada, sendo rubricados por todos os presentes e serão abertos após a conclusão
da fase de habilitação.
7.2.5. A comunicação da decisão do recurso e a abertura do envelope 02 dos licitantes habilitados ocorrerão
em sessão pública para a qual todos os licitantes serão convocados por e-mail, bem como, terão ciência
através da publicação no Diário Oficial do município.
7.2.6. No caso da inabilitação de todos os licitantes, a Comissão poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias
úteis para a apresentação de novos documentos.
7.2.7. Serão exigidos para reapresentação, apenas os documentos não qualificados e não aceitos.
7.3 Abertura do Envelope 02 – Proposta de Preços.
7.3.1. Concluído o exame dos documentos do envelope 01, na mesma sessão de instalação desta licitação, ou
em nova data e horário, previamente designados e na presença dos licitantes, a Comissão fará a abertura dos
envelopes 02, observando-se o seguinte procedimento:
7.3.1.1 Divulgação do resultado da habilitação preliminar dos licitantes que estejam devidamente
habilitados, constatando-se a regularidade da documentação exigida no envelope 01.
7.3.1.2. Verificação da autenticidade, inviolabilidade e abertura dos envelopes 02.
7.3.1.3. Leitura, pelo Presidente do Comissão, dos dados básicos das Propostas de Preços, cujos documentos
serão rubricados pelos membros da Comissão e por todos os licitantes presentes.
7.4. As Propostas de Preços não poderão ser retiradas do certame após o conhecimento dos licitantes
habilitados.
7.5. Após declaração da proposta de menor preço, o Presidente verificará a condição da mesma, se “ME” ou
“EPP”. Em caso afirmativo, esta será considerada a empresa vencedora do certame.
7.6. Caso contrário, o presidente verificará a condição das demais empresas participantes se “ME” ou “EPP”,
e que apresentem valores no intervalo de até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor apresentado.
No caso de serem identificadas empresas nessa condição, estas serão convidadas, na ordem de classificação,
a ofertar valor inferior ao da proposta detentora do menor preço.
7.7. No caso da “ME” ou “EPP” melhor classificada declinar do direito de ofertar valor no prazo de 5 minutos,
o presidente convocará a(s) remanescente(s) que porventura se enquadre(m) no intervalo dos 10% (dez por
cento), por ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito.
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7.8. Na hipótese da não classificação de “ME” ou “EPP”, voltará à condição de vencedora a empresa
detentora da proposta de menor preço originalmente apresentado.
7.9. Das sessões do recebimento e da abertura dos envelopes, bem assim daquelas convocadas para a
divulgação do resultado de recursos e de avaliação técnica, serão lavradas atas circunstanciadas, que serão
assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes dos licitantes e nas quais poderão estas fazer
inserir impugnação, defesa, reclamação, observação e quaisquer outros registros que entenderem cabíveis.
8 IMPUGNAÇÃO E RECURSO
8.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias
úteis da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, em conformidade com o § 1° do art. 41 da
Lei 8.666/93.
8.2. Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada até o segundo dia
útil que anteceder a data fixada para a abertura dos envelopes, em conformidade com o § 2° do art. 41 da lei
8.666/93;
8.3. O prazo para interposição de recurso será de 02(dois) dias úteis, observado o disposto do art. 109 da Lei
8.666/93.
8.4. Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todos licitantes, que poderão impugná-los no prazo
de até 02 (dois.) dias úteis.
8.5. Os recursos ou impugnações eventualmente interpostos poderão ser realizados de forma eletrônica,
pelo e-mail copel@eunapolis.ba.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço da Rua
Arquimedes Martins, nº 525 – Centro – Eunápólis-BA. Em todas as hipóteses, inclusive por via eletrônica, os
interessados deverão se identificar nas petições e documentos encaminhados, sob pena de não
conhecimento dos recursos ou impugnações.
9.0 PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
9.1. O prazo de execução e vigência para realização do objeto desta licitação será de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da assinatura do contrato, com eficácia legal após sua publicação no Diário Oficial do Município.
10.0 CONTRATAÇÂO E FISCALIZAÇÃO
10.1. Homologada a licitação pela Prefeita, a Prefeitura firmará contrato com o licitante vencedor, nos
termos da minuta que integra este edital.
10.2. Para assinatura do contrato a licitante deverá comprovara propriedade dos veículos ofertados.
10.2. A adjudicatária terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração,
contados a partir da convocação, para assinar o contrato.
10.3. O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência, no todo ou em
parte, sem prévia e expressa anuência da Administração.
10.4. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
10.5. Será designado pela Administração Municipal um responsável pela fiscalização do contrato firmado
com o licitante vencedor do certame.
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11.0. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO, JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
11.1. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste Edital, aquelas manifestadamente
inexequíveis ou que contenham valores superiores aos preços unitários e global constantes nas planilhas do
edital;
11.2. O julgamento da habilitação (envelope n.° 01) será feito de acordo com as condições do presente Edital,
em caráter eliminatório.
11.3. O julgamento final será procedido pela Comissão de Licitação na forma abaixo discriminada, que observará
os critérios a seguir:
a) será considerada vencedora desta licitação a proposta que, atenda todas as condições estabelecidas neste
Edital, e apresente o menor valor global;
b) ocorrendo à hipótese de apresentação de mais de uma proposta com o mesmo valor global, a
Licitaçãoserá decidida por sorteio;
c) a adjudicação do objeto será efetivada mediante a celebração do contrato entre a empresa licitante
vencedora e a Prefeitura Municipal de Eunápolis, observadas as condições estabelecidas na Minuta do
Contrato, conforme o modelo Anexo X, nas condições deste Edital e seus respectivos Anexos e na
proposta da licitante vencedora.
11.4. A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta Prefeitura
ou, ainda, de pessoa física ou jurídica estranha a ela, para orientar sua decisão.
11.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou quando todas as Propostas de Preços forem
desclassificadas, a Comissão poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou apresentação de novas Propostas de Preços escoimadas das causas que levaram à sua
desclassificação/ inabilitação.
11.6. Poderá a Comissão desclassificar o licitante que deixar de atender a quaisquer das condições contidas
no Edital, e/ou apresentem Proposta de Preços omissa, vaga ou com irregularidade ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento, ou manifestadamente inexequíveis.
11.7. Até a assinatura do Contrato poderá a autoridade desclassificar licitante, em despacho motivado, sem
direito a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou
circunstância anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que revele inidoneidade ou incapacidade
financeira, técnica ou administrativa.
11.8. O licitante que apresentar proposta com preço global inexequível, conforme art. 48, inciso II da Lei
8.666/93, será desclassificado.
11.8.1. Considerar-se-á inexequível para fins de julgamento do presente certame, propostas cujo valor global
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) A média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orçado pela Administração, ou
b) Valor orçado pela Administração.
12 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. Os recursos orçamentários para cobrir a despesa decorrente do objeto deste Contrato correrão à
conta:
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SECRETARIA

PROGRAMÁTICA

SEINFRA

26.782.0005.2053

SEINFRA

26.782.0005.2053

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

ELEMENTO DE
DESPESA
3.3.90.39.00

15000000

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

3.3.90.39.00

15000000

DESCRIÇÃO

FONTE

13 REAJUSTAMENTO, REGIME DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO
13.1. O preço proposto pela licitante vencedora será irreajustável, de acordo com a legislação em vigor.
13.2. A execução dos serviços será no regime indireto, na modalidade de empreitada por preço
global, seguindo as especificações fornecidas no Edital, e o pagamento dos serviços será efetuado em
até 30 (trinta) dias após a apresentação do documento fiscal correspondente à execução dos serviços.
13.3. Os pagamentos somente serão liberados mediante apresentação de Nota Fiscal acompanhada da
respectiva fatura, emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Eunápolis, devidamente acompanhada da
comprovação da manutenção de habilitação no presente certame.
PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
14.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas
obrigações, às penalidades previstas na Lei 8.666/93, em sua atual redação, sem prejuízo das demais
cominações legais, após prévio processo administrativo, garantido a ampla defesa e o contraditório
constitucional.
14.2. Advertência, quando ocorrer atraso do início da prestação do serviço em até 10 (dez) dias da data
fixada.
14.3. Multa de 10% (dez por cento), além de suspensão de até 02 (dois) anos para participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, quando o prestador deixar de atender às especificações
técnicas dos serviços, previstas no edital, contrato ou instrumento equivalente.
14.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição, o ressarcimento ao Erário dos prejuízos causados, bem como o
decurso do prazo de suspensão previsto no subitem anterior.
14.5. A suspensão temporária da contratada cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em
vigor impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
14.6. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente a Secretaria de Finanças no prazo
máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do serviço ou, ainda,
cobradas judicialmente.
14.7. Caso o valor da multa imposta seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá
pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou,
ainda, cobrado judicialmente.
14.8. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista no contrato a ser firmado
com a licitante vencedora, nem a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à
contratante ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais.
14.9. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa.
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15 RESCISÃO CONTRATUAL
15.1. A inexecução total ou parcial do serviço objeto desta licitação ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratualmente previstas bem assim com as previstas na Lei 8.666/93.
15.2. A 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.
15.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe direito
à contratada a qualquer indenização.
16 RESILIÇÃO CONTRATUAL
16.1. A resilição do contrato dar-se-á por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada.
17 DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (LEI COMPLENTAR N.º 123/06)
17.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente
enquadradas nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição conforme art 43 §§ 1º e 2º.
17.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da 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 Comissão de Licitação, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
17.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 17.1.1, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93.
17.1.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à Comissão de Licitação
declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente habilitado, que tenha apresentado a melhor
proposta, ou revogar a licitação.
17.2. Em caso de empate entre as propostas apresentadasserá assegurada como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
17.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
17.3. Para efeito do disposto no item 17.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea
“a”, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do item 17.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
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c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 17.2.1, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
17.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 17.3, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
17.5 O disposto nos itens 17.2 e 17.3 somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
18 DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. A Comissão de licitação não permitirá, sob nenhum pretexto, a modificação ou substituição da proposta,
no todo ou em parte, ou de qualquer documento, após a entrega das mesmas;
18.2. A licitante deverá manter na execução dos serviços, por todo prazo contratual, uma equipe técnica que
assumirá perante a Prefeitura Municipal de Eunápolis a responsabilidade pela condução dos mesmos;
18.3. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, no seu todo ou em
parte.
18.7. É facultado à Comissão, adiar a data de recebimento das Propostas de Preços desta licitação, dando
conhecimento aos licitantes, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente
marcada.
18.8. A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos
deste edital.
18.9. Decairá do direito de impugnar perante a Administração as condições deste edital, o licitante que,
tendo-os aceito sem objeção, venha apontar depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou
irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
18.10. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das
disposições legais pertinentes.
18.11. Ao participar da licitação, o licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer
vínculo de natureza técnica, comercial ou econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis
pela realização da licitação, quer direta ou indiretamente.
18.12. As decisões e convocações referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes
mediante publicação no Diário Oficial do Município.
18.13. Os recursos ou impugnações eventualmente interpostos pelas licitantes poderão ser realizados de
forma eletrônica, pelo e-mail copel@eunapolis.ba.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço
da Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Centauro – Eunápólis-BA. Em todas as hipóteses, inclusive por via
eletrônica, os interessados deverão se identificar nas petições e documentos encaminhados, sob pena de não
conhecimento dos recursos ou impugnações.
18.14. Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este edital, poderão ser feitos à Comissão de Licitação,
pessoalmente ou pelo e-mail: copel@eunapolis.ba.gov.br, até 24 horas antes da sessão no horário de
atendimento supracitado. As consultas, resultados da licitação e demais informações sobre o edital serão
prestadas pela Comissão de Licitação.
18.15. Fica designado o foro da Cidade de Eunápolis, Estado da Bahia, Brasil, para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultantes deste edital.
19.0

ANEXOS
I.

PROJETO BÁSICO
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMPOSIÇÃO BDI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MODELO DE CARTA DE REPRESENTAÇÃO
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME E EPP
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CF
MINUTA DO CONTRATO

Eunápolis – Ba, 01 de agosto de 2022.

José Gonçalves de Oliveira
Presidente da COPEL
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO (ESPECIFICAÇÕES GERAIS)
1. DO OBJETO
1.1 O presente termo de referência visa orientar a licitação cujo objeto é abertura de processo licitatório visando a
LOCAÇÃO DE DIÁRIA DE MÁQUINAS PESADA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. NO MUNICÍPIO DE
EUNÁPOLIS – BA, INCLUINDO COMBUSTÍVEIS, MOTORISTA E/OU OPERADOR, E LÂMINA E GARRAS, durante o
período de doze meses, conforme especificações mínimas, quantitativas e demais condições constantes neste
Termo, descritos na forma abaixo:
2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS, CONFORME QUADROS ABAIXO


Todos os veículos e equipamentos deverão ter tecnologia embarcada de rastreamento (mínimo
GPRS + Satélite) que garantam a rastreabilidade em “TEMPO REAL” da execução dos serviços, bem
como o monitoramento e acesso integral do sistema à Prefeitura Municipal De Eunápolis.



Os equipamentos “motoniveladora” e “retroescaadeirar” terão também, eventualmente a função de
apoio a outros veículos atolados, como por exemplo ônibus de transporte coletivo, escolares,
automóveis de atendimento à saúde pública e entre outros. Portanto, é importante que os aspectos
técnicos e de segurança, tais como a obrigatoriedade do uso de cintas de içamento/arraste,
compatibilidade de potência do equipamento (arraste/torque) com a atividade e treinamento
adequado de operadores, sejam contemplados nas elaborações das propostas.

2.1 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
ITEM
2.1.1

DATA
DE CÓDIGO
DE
DESCRIÇÃO
REFERÊNCIA REFERÊNCIA
MOTONIVELADORA

: MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M

NCLUSO: OPERADOR, ALIMENTAÇÃO DO OPERADOR, GARRAS E LÂMINAS.
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES: Atendimento aos padrões normativos ROPS/FOPS: ISSO 3471:1994 / ISSO3449:2005;
NR12. Os critérios analisados para esses veículos serão relacionados à segurança, produtividade e sustentabilidade.
Outras especificações videm composições de custos, com o detalhamento de implementos que devem estar
contemplados.
PRINCIPAIS ATIVIDADES: Regularização e conformação de seções transversais de pista de rolamento, taludes e
dispositivos de drenagem. Escarificarão de revestimento primário e subleito. Apoio ao transporte. Limpeza de
acostamentos, terrenos e aceiros. Entre outras atividades. Apoio em atividades de outras secretarias como a
limpeza pública.
IDADE MAXIMA: 10 ANOS - Devido a redução de tempo de manutenção, evitando assim perca de serviços por atraso
na sua execução, além do baixo consumo de combustível.
QUANTITATIVO: PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS, SERÁ MONTADA 02 EQUIPES,
E CADA UMA DELAS TERÁ 01 MOTONIVELADORA, POR ISSO A QUANTIDADE DE 40 DIARIAS DE MOTONIVELADORA
NO TOTAL, SENDO 20 DIAS DE USO, COM 02 MOTONIVELADORAS CADA EQUIPE.

2.1.10

RETROESCAVADEIRA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN 1 M³,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,23 M³, PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M

INCLUSO: OPERADOR, ALIMENTAÇÃO DO OPERADOR, GARRAS.
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES: Atendimento aos padrões normativos ROPS/FOPS: ISSO 3471:1994 / ISSO3449:2005;
NR12. Os critérios analisados para esses veículos serão relacionados à segurança, produtividade e sustentabilidade.
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Outras especificações videm composições de custos, com o detalhamento de implementos que devem estar
contemplados.
PRINCIPAIS ATIVIDADES: Escavação de materiais de revestimento em jazidas. Limpeza de encostas, leitos de
pequenos arroios e terrenos. Escavação de valas. Remanejo e carregamento de materiais provenientes das
atividades de terraplanagem, jazidas escavadas, limpeza de terrenos e etc. Entre outras atividades onde se é
necessário o intercalo entre escavação e carregamento de materiais. Apoio em atividades de outras secretarias como
a limpeza pública.
IDADE MAXIMA: 10 ANOS – Devido a redução de tempo de manutenção, evitando assim perca de serviços por
atraso na sua execução, além do baixo consumo de combustível.
QUANTITATIVO: Para atender a demanda dos serviços a serem realizados, será necessário 01 retroescavadeira, pelo
período de 20 dias consecutivos.
3. DAS JUSTIFICATIVAS
3.1. Justifica-se a solicitação do que se trata o presente, tendo em vista suprir as necessidades referentes a
construção e manutenção de estradas vicinais, rurais, executando diversos serviços pertinentes ao escopo de cada
equipamento, os quais, citamos alguns:


Tendo em vista suprir as necessidades referentes a CONVÊNIO CAR/AJU Nº 137/2022 FIRMADO
ENTRE O MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS E O GOVERNO DO ESTADO representado pela COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR, cujo objeto é a manutenção de estradas vicinais



Reconstituição de seções transversais de vias com o uso de motoniveladora, garantindo os abaulamentos
da pista de rolamento, objetivando a retirada de águas pluviais do leito da estrada e direcionando-as para
as sarjetas laterais, para evitar o acumulo na pista e eventual ocorrência de erosão;



Execução de incorporação e compactação de cascalho, e outros materiais de revestimento primário, nas
vias, para garantir a segurança e a trafegabilidade em dias chuvosos;



Limpeza e patrolamento de aceiros;



Manutenções rotineiras em vias, através de conjunto de operações normalmente executadas diversas
vezes durante o ano, com o objetivo de manter todos os elementos da estrada com o mínimo possível de
alterações, ou seja, manutenção das mesmas características que apresentavam logo após a sua
construção ou recuperação;



Escoamento da produção rural, através das manutenções e conservação das estradas vicinais.



Melhoramento das estradas para acesso aos serviços públicos, como eduação (transporte escolar, saúde,
segurança entre outros serviços administrativos);

4. DAS CONDIÇÕES PREVISTA PARA O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
4.1 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1.1

Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto
da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

4.1.2.1 Não serão admitidas nesta licitação a participação de licitantes:
4.1.2.2 Que estejam em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101/05), recuperação judicial ou
extrajudicial, ou em processo de execução, falência, sob concurso de credores, em dissolução ou
liquidação, que estejam reunidos em consórcio e sejam controladores, coligados ou subsidiários entre si,
qualquer que seja sua forma de constituição.
4.1.2.3 Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração;
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4.1.2.4 Que estejam impedidos de licitar e de contratar com a União;
4.1.2.5 Que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública;
4.1.2.6 Estrangeiros que não funcionem no País;
4.1.2.7 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
4.2 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.2.1

Apresentação Atestado(s) de capacidade técnica, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, compatíveis com o objeto desta licitação, comprovando que a empresa já forneceu/prestou
serviços em conformidade com o objeto desta licitação, ou seja, a locação de máquinas, veículos pesados
e implementos.

4.2.2

Declaração da empresa de disponibilidade de todos os veículos a serem contratados, bem como que, no
mínimo, 50% dos veículos são de sua propriedade, ou declaração de que a empresa reúne condições de
apresentá-los no momento da assinatura do contrato, constituindo a comprovação da propriedade dos
veículos condição para contratação.

4.3 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
4.3.1

A contratação objeto deste Termo de Referência será realizada por meio de procedimento licitatório, na
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço, em sessão pública realizada no setor de
licitações do município de Eunápolis, observando os dispositivos legais pertinentes.

DO PAGAMENTO
4.3.2

Os pagamentos serão efetuados conforme medições emitidas até o 10º (Décimo) dia útil de cada mês
subsequente ao vencimento. O prazo para pagamento é de 30 dias contados a partir da data do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da respectiva medição mensal dos serviços realizados,
e atestada a conformidade dos serviços pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Eunápolis, de
acordo com as exigências contratuais.

4.3.3

5.3.2 Prestados os serviços, a licitante vencedora deverá apresentar, mediante entrega ao setor
competente e posterior entrega no Setor de Protocolo desta PME, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s),
emitida(s) para fins de protocolização, liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes
documentos:

4.3.4

Ofício encaminhando a(s) Nota(s) Fiscal(is) para registro no Setor de Protocolo.

4.3.5

Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.

4.3.6

Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF.

4.3.7

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.

4.3.8

Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio sede do licitante.

4.3.9

A documentação de todos os equipamentos, veículos e implementos contratados, sejam notas fiscais de
compra, contratos de subcontratação, CRLV’s, e quais querem outros que a fiscalização achar pertinente.

4.3.10

Relação emitida e assinada que discrimine: A descrição do equipamento, veículo próprio/locado, nome no
condutor, e nº de CNH com prazo de validade;

4.3.11

Comprovante de funcionamento e utilização do GPS;

4.3.12

Comprovante do seguro dos veículos e equipamentos;
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4.3.13

Relatório fotográfico mensal, evidenciando as condições de trabalho e conservação de todos os veículos,
máquina, equipamentos e implementos.

4.3.14

Relatório diário dos serviços por máquinas, indicando locais e tipo de serviço realizados;

4.3.15

Relação de funcionário, com seus respectivos comprovantes de pagamento, além da SEFIP, Guia
Recolhimento FGTS e Guia Recolhimento GPS.

4.3.16

O pagamento devido á Contratada será efetuado mensalmente pela Secretaria de Finanças, no prazo de
30 (trinta) dias após o aceite do material/serviço com a nota fiscal/fatura atestada, emitida em nome da
Contratante, no valor e condições estabelecidas neste termo.

4.3.17

Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das situações
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;

4.3.18

A falta de atestação pela PME, com relação ao cumprimento do objeto deste Termo e da licitação, das
notas fiscais emitidas pelo licitante vencedor;

4.3.19

Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos.

4.5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a)

Acompanhar, fiscalizar e avaliar o serviço objeto do futuro contrato;

b) A guarda dos veículos, máquinas e equipamento serão de responsabilidade da contratante, em locais a serem
indicados pelo fiscal do contrato.
c)

Será de responsabilidade da contratante a emissão de licenças ambientais que se fizerem necessárias junto
aos órgãos competentes para a execução dos serviços.

d) Realizar todos os pagamentos nas condições e preços ora pactuados.
4.6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a)

Prestar todos os esclarecimentos eventualmente solicitados pela contratante;

b) Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive transporte, alimentação do pessoal que
fazem parte da sua equipe de funcionários, necessários à adequada e regular prestação dos serviços
contratados, em plena conformidade com os termos e especificações, inclusive prazos previstos neste Termo
de Referência e anexos;
c)

Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como eventual custo de frete e entrega, inclusive seguro;

d) Responsabilizar-se pelos danos causados à administração ou a terceiros, quando da prestação dos serviços
contratados;
e)

Assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução
contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal;

f)

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas sem prévia e expressa anuência da
contratante;

g)

Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
correspondente, devendo comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente
e prestar esclarecimentos julgados necessários.

h) Manter um preposto na PREFEITURA, durante o expediente administrativo, ou em dias e horários solicitados
pela PREFEITURA, para atender eventuais solicitações de serviços e responder por quaisquer assuntos
relacionados ao objeto do contrato.
i)

Manter os veículos, maquinas e equipamentos em bom estado de conservação, manutenção, higiene e
segurança, inclusive atendendo a NR-12 do Ministério do Trabalho;
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j)

Fazer manutenção preventiva, para que permita um bom funcionamento dos veículos, maquinas e
equipamentos (tais como substituição de peças desgastadas, engraxamento / lubrificação, troca de óleo do
motor, troca de filtro de ar, reposição de óleo do motor, limpeza, higienização e carga de gás de ar
condicionado, troca de pneus gastos, etc)

k)

A logística para o abastecimento das maquinas é de responsabilidade da CONTRATADA;

l)

Ficará de responsabilidade da CONTRATADA a aquisição de lâminas e garras para as motoniveladoras,
retroescavadeiras, escavadeiras e pá carregadeiras. na apresentação ou substituição inicial dos maquinários,
os mesmos deverão apresentar lâminas e garras novas.

m) Em caso de quebra ou qualquer sinistro com seus veículos, maquinas e equipamentos, a CONTRATADA se
obriga a substituir o veículo quebrado ou sinistrado imediatamente, de forma que não haja qualquer prejuízo
para os serviços, no prazo de 72horas (setenta e duas horas);
n) A PREFEITURA poderá glosar qualquer ressarcimento que considerar excessivo e/ou abusivo, após analisar e
comprovar presença de irregularidades;
o) Não permitir o transporte de pessoas estranhas ao quadro de empregados da PREFEITURA ou não autorizadas
pela administração, nos veículos e equipamentos objetos do contrato;
p) Responsabilizar-se pela guarda e conservação de transceptores se colocados à sua disposição;
q) Os equipamentos, entrarão em operação de acordo com as solicitações feita pela Secretaria de Infraestrutura,
devendo os mesmos estar disponíveis todos os dias da semana, incluindo sábado, domingos e feriados. Não
haverá regime de preço/hora diferenciado para as horas trabalhadas nos finais de semanas feriados. Sendo o
preço por máquina estimado para 08 horas o diaria, podendo ultrapassar ou não essa carga horária em até 01
horas a diairia sem ônus a contratante. Acima dessa variação de horas trabalhadas, ficará a critério do fiscal do
contrato fazer banco de horas ou não.
r)

Necessidade de utilização dos equipamentos serão reavaliados diariamente pela Secretaria de Infraestrutura;

s)

A mobilização e desmobilização dos veículos e equipamentos, incluindo transporte até o local de execução dos
serviços, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, inclusive para as diversas localidades na zona rural
do município;

t)

Toda a mobilização e desmobilização da equipe de manutenção preventiva e corretiva, incluindo transporte
até o local de execução dos serviços, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, inclusive para as
diversas localidades na zona rural do município;

u) A CONTRATADA deverá substituir os itens contratados ao completar a idade limite. A critério da PREFEITURA,
qualquer dos itens da Planilha poderá ser requerida sua imediata substituição, em até 72 (setenta e duas)
horas, se caracterizada pela fiscalização a sua inadequação operacional;
v)

A CONTRATADA é responsável pela boa apresentação dos seus funcionários, devendo providenciar que estes
se apresentem devidamente uniformizados, com os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) necessários
para o tipo de serviço executado, bem como, com as identificações correspondentes;

w) A CONTRATADA é obrigada a fornecer motorista ou operador para os veículos ou maquinários.
x)

A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fornecimento da alimentação de seus colaboradores.

y)

A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo atendimento na prestação dos serviços bem como o escopo
apresentado nesse termo de referência, na planilha orçamentária e nas composições de custo.

z)

A CONTRATADA deverá apresentar a apólice de seguro, que será parte integrante do contrato, na data da
assinatura deste, tanto para os maquinários, quanto para os seus funcionário.

aa) A CONTRATADA deverá apresentar no momento de assinatura do contrato, a documentação de todos os
equipamentos, veículos e implementos contratados, sejam notas fiscais de compra, contratos de
subcontratação, e quais querem outros que a fiscalização achar pertinente.
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4.7 INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
4.7.1

Quanto as infrações de trânsito a CONTRATADA é responsável pelo pagamento das infrações de trânsito
praticadas.

4.8 COBERTURA SECURITÁRIA
4.8.1

QUANTO A COBERTURA SECURITÁRIA A CONTRATADA deverá segurar a frota sob locação, garantindo
cobertura contra perdas por responsabilidade civil, acidente com morte ou invalidez, por danos causados
a terceiros e materiais no valor mínimo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dispensando o Município de
EUNÁPOLIS de qualquer compromisso indenizatório. O custo da apólice de seguro, objeto deste item,
deverá ser incluído no preço da locação;

4.8.2

Os veículos deverão ter proteção total em caso de roubo, furto, colisão e incêndio por conta da
CONTRATADA;

4.8.3

A CONTRATADA deverá apresentar a apólice de seguro, que será parte integrante do contrato, na data da
assinatura deste.

4.9 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
4.9.1

A CONTRATADA deverá realizar por sua conta periodicamente a manutenção de máquinas, veículos e
equipamentos para garantir a confiabilidade e segurança dos equipamentos, melhorar a qualidade e
reduzir os custos de produção evitando desperdícios;

4.9.2

A Manutenção preventiva e corretiva, máquinas e equipamentos, serão de responsabilidade da
CONTRATADA;
4.9.2.1 SOBRE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Com a intenção de reduzir ou evitar a quebra ou queda
no desempenho do equipamento, será realizada mensalmente em todos os veículos, máquinas
e equipamentos do contrato, sendo a CONTRATADA obrigada a apresentar o laudo e relatórios
desta manutenção para a fiscalização do contrato;
4.9.2.2 SOBRE A MANUTENÇÃO CORRETIVA: Será realizada para restaurar ou corrigir o funcionamento
da máquina e é feita depois de apresentada quebra ou falha, será realizada quando apresentar
quebras ou falhas em algum dos veículos, máquinas e equipamentos do contrato, sendo a
CONTRATADA obrigada a apresentar o laudo e relatórios desta manutenção para a fiscalização
do contrato, para o retorno do veículos, máquinas ou equipamento que foi realizada a mesma.
5.9.2.3 A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma todo semanal das máquinas,
equipamentos, que passarão pela manunteção preventiva naquele período, sendo assim, deverá ser
susbtituida maquinas e equipamentos durante o período da mantenção preventiva, caso não sejam,
será cortado o dia do pagamento dos mesmos.
5.9.2.4 A CONTRATADA deveá substituir as maquinas e equipamentos durante o período da
mantenção corretiva, caso não sejam, será cortado o dia do pagamento dos mesmos.

4.9.3

Ficará de responsabilidade da CONTRATADA a aquisição de lâminas e garras para as motoniveladoras,
retroescavadeiras dentro do contrato.

4.10 PADRONIZAÇÃO DA FROTA
4.10.1

QUANTO A PADRONIZAÇÃO Os objetos locados deverão seguir a mesma padronização da frota atual que o
Município utiliza, devidamente identificadas com a logomarca da Prefeitura Municipal de EUNÁPOLIS, e os
dizeres “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO”, sendo que nenhum veículo ou equipamento poderá trabalhar sem
a referida identificação, todos os custos dessa padronização serão por conta da CONTRATADA.
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4.11 DA FISCALIZAÇÃO
4.11.1

A fiscalização do contrato do será exercida pelo fiscal atribuído pelo secretário da pasta, lotado na
Secretaria municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93
e suas alterações.

4.11.2

A fiscalização será exercida de modo sistemático, supletivo e permanente, de maneira a fazer cumprir,
rigorosamente, os prazos, condições, qualificações e especificações previstas neste Termo e na licitação.

4.11.3

A fiscal do futuro contrato será designado através de portaria futura especifica para o mesmo, após a
finalização do certame.

4.12 DAS SANÇÕES
4.12.1

São aplicáveis às sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e
demais normas pertinentes. No que tange as multas, a Contratada estará sujeita às penalidades abaixo
discriminadas:

4.12.1.1 Multa pela recusa em assinar o Termo de Contrato quando cabível, retirar a Nota de Empenho no prazo
estabelecido ou retirá-la com atraso sem a devida justificativa, aceita pela Unidade Requisitante ou ainda
deixar de apresentar a documentação necessária, descrito no item 6.13.2 à formalização do ajuste: 10%
(dez inteiros por cento) sobre o valor total da contratação.
4.12.1.2 Multa por dia de atraso para o início da prestação dos serviços conforme fixado na Ordem de Início: 1,0%
(um inteiro por cento) por dia sobre o valor do Contrato, até o máximo de 5 (cinco) dias, após o que será
considerado inexecução total.
4.12.1.3 Multa por ausência de cada máquina, veículo, equipamento, motorista ou operador durante a execução
no mês: O valor correspondente a uma diária da máquina, veículo ou equipamento de locação, assim
considerado, o preço mensal unitário vigente na data dividido por 30 (trinta), até o sétimo dia de
ausência e, após o oitavo dia de ausência, será considerado inexecução parcial.
4.12.1.4 Multa por atraso na apresentação de cada máquina, veículo e equipamento ou saída antecipada em um
mês: 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da hora, por hora ou fração, até o décimo dia de
atraso/saída antecipada. Após o décimo primeiro dia, será considerada inexecução parcial. O valor da
hora será considerado o valor mensal vigente da máquina, veículo ou equipamento dividido por 240 h
(duzentos e quarenta horas).
4.12.1.5 Multa pelo descumprimento de cláusula contratual: 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato, por
dia.
4.12.1.6 Multa pelo não atendimento de eventuais exigências formuladas pela Fiscalização: 2% (dois inteiros por
cento) sobre o valor do contrato.
4.12.1.7 Multa por inexecução parcial do ajuste: 30% (trinta inteiros por cento) sobre o valor da parcela não
executada.
4.12.1.8 Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta inteiros por cento) sobre o seu valor.
4.12.1.9 Multa por cancelamento do Contrato por culpa da contratada: 10% (dez inteiros por cento) do valor
estimado da contratação adjudicados para os quais a Contratada obrigou-se a fornecer, levando-se em
conta o preço unitário vigente na ocasião do cancelamento.
4.12.2

As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.

4.12.3

O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa
apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância
que a mesma tenha a receber da PME. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como
dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.
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4.13 PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
4.13.1

A contratada terá até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura do contrato para disponibilizar
as máquinas, veículos e equipamentos para a contratante, mediante e respeitando o número/quantidade
de cada equipamento previsto na ordem de serviço.

4.13.2

Preliminarmente à disponibilização das maquinas e equipamento, estas deverão ser submetidos à vistoria
técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em local a ser determinado pela
CONTRATANTE.

4.13.2.1 Para obtenção do laudo de conformidade, a Contratada deverá retirar, na unidade contratante, a
solicitação formal de vistoria das máquinas, veículos e equipamentos a ser apresentados à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Faz-se necessário, ainda, a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Relação das máquinas equipamentos;
b) Relação de motorista e/ou operadores;
c) Cópia autenticada por cartório ou servidor dos Certificados de Registro e Licenciamento das
máquinas, veículos e equipamentos, juntamente com documentação apta a comprovar a
propriedade ou posse, seja por meio de contrato de arrendamento mercantil (“leasing”),
seja por locação, dos equipamentos.
4.13.2.2 A vistoria das maquinas e equipamentos pela para o fim de expedição do “Laudo de Conformidade” será
realizada com a presença do representante da Contratada.
4.13.2.3 Além das condições previstas no Edital, inclusive quanto à adequação dos caminhões e máquinas às
especificações do objeto, na vistoria técnica serão verificadas condições ideais de funcionamento, nível
de ruídos, emissão de poluentes, falta de iluminação noturna, isenção de avarias, defeitos graves
aparentes e demais exigências do Edital, bem como adaptações inadequadas que afetem as
características dos caminhões e máquinas e, a segurança do uso em vias públicas.
4.13.2.4 Se as máquinas objeto da vistoria não atenderem às condições ideais de funcionamento, nível de ruídos,
emissão de poluentes, falta de iluminação noturna e demais exigências do Edital, a Unidade Requisitante,
deverá a seu critério, e uma única vez, marcar nova data com prazo de 24 horas para adequação ou
substituição desses caminhões e máquinas, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, conforme
cláusula XIV, e rescisão contratual, a critério da Administração.
4.13.2.5 O contrato terá a vigência de 90 (noventa) dias após a ordem de serviço.
4.14 DA SUBCONTRATAÇÃO
4.14.1 Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto.
4.15 CONDIÇÕES GERAIS
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4.15.1

A PME poderá a qualquer tempo recusar o fornecimento, no todo ou em parte, sempre que não atender
ao estipulado neste Termo ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis.

4.15.2

No interesse da PME, o objeto da contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos do
artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das devidas justificativas.

4.15.3

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido em lei, exceto as supressões
resultantes de acordo entre as partes.

4.15.4

Nos preços propostos e nos lances que vier a ofertar deverão estar inclusos todos os custos necessários ao
a prestação dos serviços objeto do presente Termo e da licitação, bem como todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, transporte,
garantia dos materiais e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado
constante da proposta. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em
separado.

4.16 A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.16.1 A Dotação Orçamentária segue anexo a este termo.
4.17 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CONTRATO
14.17.1 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do contrato, não comprovar que mantém as mesmas condições de
habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde
que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e
das demais cominações legais.
4.18. DO VALOR ESTIMADO E REFERÊNCIA DE PREÇO:
4.18.1 As composições de custos unitárias, tem seus valores unitários conforme tabela SINAPI 05/2022 NÃO
DESONERADA DO ESTADO DA BAHIA.
4.19. DOS RASTREAMENTOS E MONITORAIEMNTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS:
4.20.
A Contratada deverá instalar sistema de rastreamento e monitoramento em todos os veículos e
equipamentos via Satélite POR GPS/GSM/GPRS garantindo a funcionalidade logística.
A Contratada emitirá mês a mês relatório de porudção de cada veículo e equipamentos tais como: Excesso de
velocidade, produção etc.
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ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

COMP-PME 089

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO
14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

10 ANOS

DIARIA

40

VALOR (R$)
UNIT
TOTAL
1.628,26
65.130,40

2

COMP-PME 090

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,23 M³, PESO OPERACIONAL MÍN
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M

10 ANOS

DIARIA

20

1.018,93

ITEM

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO TÉCNICA

ANO MÁXIMO DE USO

UND

QTD

TOTAL (R$)

20.378,60

85.509,00
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ANEXO III
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
1.1 COMP-PME 0089 - LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA - POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171
HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M. COM NO MÁXIMO 10 ANOS DE FABRICAÇÃO,
INCLUINDO COMBUSTÍVEIS, OPERADOR, LÂMINAS. (DIARIA)
ENCARGOS COMPLEMENTARES
00043488

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREÇO (R$)
UNIT

TOTAL

SINAPI

H

8,00000000

0,76

6,08

00037371

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

13,00000000

1,19

15,47

00037370

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

13,00000000

3,84

49,92

00043467

SINAPI

H

5,00000000

0,56

2,80

SINAPI

H

5,00000000

1,15

5,75

SINAPI

H

8,00000000

0,01

0,08

00037372

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

13,00000000

0,81

10,53

00037373

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

13,00000000

0,06

0,78

00043491
00043464

TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES

EQUIPAMENTO
00004090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

FONTE
SINAPI

91,41

UNID

COEFICIENTE

UN

0,00069910

PREÇO (R$)
UNIT

TOTAL

1.315.500,00

919,67

TOTAL EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

FONTE

919,67

UNID

COEFICIENTE

PREÇO (R$)
UNIT

TOTAL

00006111

SERVENTE DE OBRAS

SINAPI

H

5,08600000

10,45

53,15

00004239

OPERADOR DE MOTONIVELADORA

SINAPI

H

8,05360000

29,62

238,55

TOTAL MÃO DE OBRA
VALOR

291,70
1.302,61

VALOR BDI (25%)

325,65

VALOR COM BDI

1.628,26
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1.2 COMP-PME 090 - LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA- TRAÇÃO 4X4,
POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,23 M³, PESO OPERACIONAL
MÍN 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M. MÁXIMO DE 10 ANOS DE USO. INCLUINDO
COMBUSTÍVEIS, OPERADOR, E GARRAS. (DIARIA)
ENCARGOS COMPLEMENTARES
00043488

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREÇO (R$)
UNIT

TOTAL

SINAPI

H

8,00000000

0,76

6,08

00037371

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

13,00000000

1,19

15,47

00037370

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

13,00000000

3,84

49,92

00043467

SINAPI

H

5,00000000

0,56

2,80

SINAPI

H

5,00000000

1,15

5,75

SINAPI

H

8,00000000

0,01

0,08

00037372

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

13,00000000

0,81

10,53

00037373

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

13,00000000

0,06

0,78

00043491
00043464

TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES

EQUIPAMENTO
00036531

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37
M

FONTE
SINAPI

91,41

UNID

COEFICIENTE

UN

0,00085880

PREÇO (R$)
UNIT

TOTAL

536.432,89

460,69

TOTAL EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

FONTE

460,69

UNID

COEFICIENTE

PREÇO (R$)
UNIT

TOTAL

00006111

SERVENTE DE OBRAS

SINAPI

H

5,08600000

10,45

53,15

00004234

OPERADOR DE ESCAVADEIRA

SINAPI

H

8,07520000

26,01

210,04

TOTAL MÃO DE OBRA

263,18

VALOR

815,14

VALOR BDI (25%)

203,79

VALOR COM BDI

1.018,93
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ANEXO IV
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI
Cálculo do ISS a considerar***
Alíquota ISS (2% a 5%):

5,000%

Base de cálculo para ISS (%):

60,000%
20,34%

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário):

DESCRIÇÃO

a

25,00%

VALORES DE REFERÊNCIA - %
1º Quartil

Médio

3º Quartil

BDI ADOTADO - %
(Inserir
percentuais)

Administração Central (AC)

3,00%

4,00%

5,50%

5,50

Seguro e Garantia (S+G)

0,80%

0,80%

1,00%

1,00

Risco (R)

0,97%

1,27%

1,27%

1,27

Despesas Financeiras (DF)

0,59%

1,23%

1,39%

1,39

Lucro (L)

6,16%

7,40%

8,96%

6,79

Impostos** (soma dos itens abaixo)

6,65

COFINS
PIS

3,00
Conforme Legislação específica.

0,65

ISS*** (Calculado acima)
INSS (Alíquota desoneração)****

3,00
2,00%

2,00%

2,00%

0,00

TOTAL (%)*

25,00%

(*) Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados,
o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual
adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os
percentuais apresentados na tabela acima.
(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.
(***) Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa,
conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual
entre 2% e 5%.
(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do
BDI, no item tributos.
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário
Onde:
AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos
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ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: LOCAÇÃO DE DIÁRIA DE MÁQUINAS PESADA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. NO REFERÊNCIA:
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS – BA, INCLUINDO COMBUSTÍVEIS, MOTORISTA E/OU OPERADOR, E LÂMINA SINAPI 04/2022 - NÃO
E GARRAS.
DESONERADA - BAHIA

B.D.I.

Encargos Sociais
25,00%

Não Desonerado: 0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item
1
10

Descrição
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO
14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

Total Por Etapa

15 DIAS

30 DIAS

45 DIAS

100,00%

40,00%

50,00%

10,00%

65.130,40

26.052,16

32.565,20

6.513,04

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,23 M³, PESO OPERACIONAL MÍN
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M

100,00%

40,00%

50,00%

10,00%

20.378,60

8.151,44

10.189,30

2.037,86

34.203,60

42.754,50

8.550,90

Porcentagem Acumulado

40,00%

90,00%

100,00%

85.509,00

34.203,60

76.958,10

85.509,00

TOTAL MENSAL
Custo Acumulado
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ANEXO VI
CARTA DE REPRESENTAÇÃO

Convite nº 003/2022

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito a empresa (Nome da
Empresa..............., ), com sede à Rua........................(endereço completo), devidamente inscrita no CNPJ sob o
nº ........................., representada, neste ato por seu sócio gerente, Sr..................., brasileiro, casado, empresário,
residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu representante, o Sr................................., brasileiro,
(estado

civil),

....(profissão...),

portador

da

cédula

de

identidade

nº ...................... e do CPF nº

........................., a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no Convite nº
003/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Eunápolis, em especial para firmar declarações e atas,
apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da
interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data

_____________________________________
Assinatura do responsável pela outorga

Obs.: Este documento deverá ser apresentado em Papel Timbrado da empresa.
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E
DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO

Convite nº 003/2022

(Nome da Empresa..............., ) devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ........................., com sua sede à
Rua........................... (endereço completo), em conformidade com o disposto no art. 4º, inc. VII, da Lei 10.520/02,
DECLARA que está apta a cumprir plenamente todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege o
certame acima indicado, inexistindo qualquer fato superveniente impeditivo nesse sentido, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data
Assinatura e nº RG do declarante
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ANEXO VIII
Convite nº 003/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

A empresa ________________________________________________________, Inscrita no CNPJ/CPF sob o nº
______________________________,

declara

sob

as

penas

da

lei,

que

se

trata

de______________________________ (Micro empresa ou Empresa de Pequeno Porte), de acordo com a receita
bruta anual, podendo receber o tratamento previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2.006,
com relação ao Processo Licitatório, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

(Local e Data)

________________________________________________________
(Assinatura, Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e/ou carimbada com o
número do CNPJ da empresa.
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ANEXO IX
PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Cidade e Data
À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Eunápolis
REF.: CONVITE Nº 003/2022
OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
EUNÁPOLIS-BA, INCLUINDO MOTORISTAS E/OU OPERADORES, LÂMINAS E GARRAS.
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CEP:
TELEFONE DE CONTATO:
E-MAIL:
BANCO

CONTA:

AGÊNCIA - CIDADE

Atendendo às exigências deste EDITAL, estamos apresentando nossa “PROPOSTA COMERCIAL” relativa ao CONVITE
003/2022, cujo valor total do Item é de R$ ................(por extenso), de acordo com as especificações abaixo:
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD

ANO MÁXIMO
DE USO

1

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA DIARIA
MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M

40

10 ANOS

2

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, DIARIA
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG.
CAP. MÍN 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,23 M³, PESO
OPERACIONAL MÍN 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M

20

10 ANOS

VALOR (R$)
UNIT

TOTAL

VALOR TOTAL (R$)

Declaramos expressamente que:
1) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas neste
CONVITE, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato, anexa ao Edital;
2) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação e
abertura;
3) Temos conhecimento dos locais e das condições da realização do objeto deste edital e seus anexos;
4) Executaremos os serviços no prazo estabelecido no termo de referência, ciente que o não cumprimento estará
passivo de notificação por parte da secretaria solicitante;
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5) Na realização do objeto licitado (serviços/compras/fornecimento) observaremos rigorosamente as Normas
Técnicas Brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização do MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS,
assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos;
6) Que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos, tributos, transporte, seguros, despesas de natureza
fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária, bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de
apoio, os quais não acrescentarão ônus para o Município. Fica esclarecido que a PREFEITURA não admitirá qualquer
alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços, ressalvadas as hipóteses de
criação ou majoração de encargos fiscais;
7) Indicamos para assinatura do eventual contrato o Sr (a)............., nacionalidade, estado civil, ...(Profissão),
inscrito no CPF sob o n.....; RG ....., SSP/--, residente e domiciliado à Rua (endereço completo, com CEP), Cidade,
Estado.
Atenciosamente,

_____________________________________
Nome da empresa proponente
Assinatura do Representante Legal da Licitante
Nome:
Cargo:

ANEXO X
CONVITE 003/2022
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Local e Data

À
Comissão Permanente de licitação
Prefeitura Municipal de Eunápolis

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC.XXXIII, DO ART. 7º DA CF

A Empresa__________________________________________, estabelecida na______________________, Inscrita
no CNPJ sob o nº___________, declara, sob as penas da Lei que nenhum menor de 18(dezoito) anos desempenha
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho com menor de 16 (dezesseis) anos, nem mesmo na
condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos – (Lei 9.854, de 27/10/99).

_________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal

ANEXO XI
MINUTA DO CONTRATO
CONVITE Nº 003/2022
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2022
CONTRATO DE xxxxxxxxxxxxxx, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX.

O Município de Eunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
16.233.439/0001-02, com sede na Rua Arquimedes Martins, 525, Centauro – Eunápolis-BA, representado pela
Prefeita Municipal, Srª. Cordélia Torres de Almeida, aqui denominado CONTRATANTE, e EMPRESA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxx com sede
xxxxxxxxxxxx,xxxxx, n° xxxxxx, – xxxxxxx/xx, CEP: xxxxxx, aqui representada pelo Sr.xxxxxxxxxxxx, brasileiro, xxxxxxx,
xxxxxxxxxxx, inscrita no CPF sob o Nºxxxxxxxxxxxx e RG.: nºxxxxxxxxxx SSP/xx, aqui denominado CONTRATADA,
resolvem firmar o presente contrato, nos termos do procedimento licitatório – CONVITE Nº 003/2022, observadas as
disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, aplicando–se, subsidiariamente, no que couber, a
Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem.
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
EUNÁPOLIS-BA, INCLUINDO MOTORISTAS E/OU OPERADORES, LÂMINAS E GARRAS, conforme os quantitativos e
especificações na forma das Planilhas constantes desse instrumento e na proposta vencedora, que integram o
ANEXO deste contrato.
1.2 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato;
1.3 Ficam também fazendo parte deste CONTRATO, as normas vigentes, o projeto básico, as instruções, a Ordem
de Serviço e, mediante aditamento, qualquer modificação que venha ser necessária durante sua vigência.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
2.1 O valor do presente contrato será de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme descritos
abaixo e definido nas propostas apresentada pela licitante vencedora;
2.2 No preço já estão inclusos todos os custos e despesas, inclusive transporte, taxas, impostos e outros
relacionados ao objeto contratado;
2.3 Os valores serão pagos de acordo com os produtos efetivamente entregues, no prazo de até 30 dias da
apresentação das Notas Fiscais correspondentes e depois de atestada pelo Contratante a efetiva satisfação do
objeto contratual;
2.4 Os valores acima deverão ser pagos a CONTRATADA através de transferência bancária para a Conta Corrente:
xxxxxxxx , Agência: xxxxxxxxxxxx Banco xxxxxxxxxxxxxx, Cidade de xxxxxxxxxxxxxxx.
2.5 A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4320/64;
2.6 Os pagamentos serão efetuados conforme medições emitidas até o 10º (Décimo) dia útil de cada mês
subsequente ao vencimento. O prazo para pagamento é de 30 dias contados a partir da data do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da respectiva medição mensal dos serviços realizados, e atestada a
conformidade dos serviços pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Eunápolis, de acordo com as
exigências contratuais.
2.7 Prestados os serviços, a licitante vencedora deverá apresentar, mediante entrega ao setor competente e
posterior entrega no Setor de Protocolo desta PME, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de
protocolização, liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:
a) Ofício encaminhando a(s) Nota(s) Fiscal(is) para registro no Setor de Protocolo.
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b) 2.9 Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.
c)

Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF.

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
e) Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio sede do licitante.
f)

A documentação de todos os equipamentos, veículos e implementos contratados, sejam notas fiscais de
compra, contratos de subcontratação, CRLV’s, e quais querem outros que a fiscalização achar pertinente.

g) Relação emitida e assinada que discrimine: A descrição do equipamento, veículo próprio/locado, nome no
condutor, e nº de CNH com prazo de validade;
h) Comprovante de funcionamento e utilização do GPS;
i)

Comprovante do seguro dos veículos e equipamentos;

j)

Relatório fotográfico mensal, evidenciando as condições de trabalho e conservação de todos os veículos,
máquina, equipamentos e implementos.

k) Relatório diário dos serviços por máquinas, indicando locais e tipo de serviço realizados;
l)

Relação de funcionário, com seus respectivos comprovantes de pagamento, além da SEFIP, Guia
Recolhimento FGTS e Guia Recolhimento GPS.

m) O pagamento devido á Contratada será efetuado mensalmente pela Secretaria de Finanças, no prazo de
30 (trinta) dias após o aceite do material/serviço com a nota fiscal/fatura atestada, emitida em nome da
Contratante, no valor e condições estabelecidas neste termo.
n) Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das situações
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;
o) A falta de atestação pela PME, com relação ao cumprimento do objeto deste Contrato e da licitação, das
notas fiscais emitidas pelo licitante vencedor;
p) Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
3.1 O prazo de vigência do presente contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do mesmo,
com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.
3.2 O prazo de execução do deste contrato será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da emissão da ordem de
serviço.
CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão por conta das dotações
orçamentárias e elementos de despesa abaixo discriminados:
SECRETARIA

PROGRAMÁTICA

SEINFRA

26.782.0005.2053

SEINFRA

26.782.0005.2053

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

ELEMENTO DE
DESPESA
3.3.90.39.00

15000000

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

3.3.90.39.00

17010000

DESCRIÇÃO

FONTE

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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5.1
A contratada terá até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura do contrato para disponibilizar
as máquinas, veículos e equipamentos para a contratante, mediante e respeitando o número/quantidade de cada
equipamento previsto na ordem de serviço.
5.2
Preliminarmente à disponibilização das maquinas e equipamento, estas deverão ser submetidos à vistoria
técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em local a ser determinado pela
CONTRATANTE.
5.3
Para obtenção do laudo de conformidade, a Contratada deverá retirar, na unidade contratante, a
solicitação formal de vistoria das máquinas, veículos e equipamentos a ser apresentados à Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos. Faz-se necessário, ainda, a apresentação dos seguintes documentos:
a) Relação das máquinas equipamentos;
b) Relação de motorista e/ou operadores;
c) Cópia autenticada por cartório ou servidor dos Certificados de Registro e Licenciamento das
máquinas, veículos e equipamentos, juntamente com documentação apta a comprovar a
propriedade ou posse, seja por meio de contrato de arrendamento mercantil (“leasing”), seja por
locação, dos equipamentos.
5.4
A vistoria das maquinas e equipamentos pela para o fim de expedição do “Laudo de Conformidade” será
realizada com a presença do representante da Contratada.
5.5
Além das condições previstas no Edital, inclusive quanto à adequação dos caminhões e máquinas às
especificações do objeto, na vistoria técnica serão verificadas condições ideais de funcionamento, nível de ruídos,
emissão de poluentes, falta de iluminação noturna, isenção de avarias, defeitos graves aparentes e demais
exigências do Edital, bem como adaptações inadequadas que afetem as características dos caminhões e máquinas
e, a segurança do uso em vias públicas.
5.6
Se as máquinas objeto da vistoria não atenderem às condições ideais de funcionamento, nível de ruídos,
emissão de poluentes, falta de iluminação noturna e demais exigências do Edital, a Unidade Requisitante, deverá a
seu critério, e uma única vez, marcar nova data com prazo de 24 horas para adequação ou substituição desses
caminhões e máquinas, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, conforme cláusula XIV, e rescisão
contratual, a critério da Administração.
5.7
QUANTO A PADRONIZAÇÃO Os objetos locados deverão seguir a mesma padronização da frota atual que
o Município utiliza, devidamente identificadas com a logomarca da Prefeitura Municipal de EUNÁPOLIS, e os
dizeres “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO”, sendo que nenhum veículo ou equipamento poderá trabalhar sem a
referida identificação, todos os custos dessa padronização serão por conta da CONTRATADA.
5.8
QUANTO A COBERTURA SECURITÁRIA A CONTRATADA deverá segurar a frota sob locação, garantindo
cobertura contra perdas por responsabilidade civil, acidente com morte ou invalidez, por danos causados a
terceiros e materiais no valor mínimo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dispensando o Município de EUNÁPOLIS
de qualquer compromisso indenizatório. O custo da apólice de seguro, objeto deste item, deverá ser incluído no
preço da locação;
5.9
Os veículos deverão ter proteção total em caso de roubo, furto, colisão e incêndio por conta da
CONTRATADA;
5.10
A CONTRATADA deverá apresentar a apólice de seguro, que será parte integrante do contrato, na data da
assinatura deste.
5.11
Quanto as infrações de trânsito a CONTRATADA é responsável pelo pagamento das infrações de trânsito
praticadas.
5.12

Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto.

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES
6.1. Obrigações da CONTRATADA:
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a)

Prestar todos os esclarecimentos eventualmente solicitados pela contratante;

b) Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive transporte, alimentação do pessoal que
fazem parte da sua equipe de funcionários, necessários à adequada e regular prestação dos serviços
contratados, em plena conformidade com os termos e especificações, inclusive prazos previstos neste Termo
de Referência e anexos;
c)

Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como eventual custo de frete e entrega, inclusive seguro;

d) Responsabilizar-se pelos danos causados à administração ou a terceiros, quando da prestação dos serviços
contratados;
e)

Assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução
contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal;

f)

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas sem prévia e expressa anuência da
contratante;

g)

Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
correspondente, devendo comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente
e prestar esclarecimentos julgados necessários.

h) Manter um preposto na PREFEITURA, durante o expediente administrativo, ou em dias e horários solicitados
pela PREFEITURA, para atender eventuais solicitações de serviços e responder por quaisquer assuntos
relacionados ao objeto do contrato.
i)

Manter os veículos, maquinas e equipamentos em bom estado de conservação, manutenção, higiene e
segurança, inclusive atendendo a NR-12 do Ministério do Trabalho;

j)

Fazer manutenção preventiva, para que permita um bom funcionamento dos veículos, maquinas e
equipamentos (tais como substituição de peças desgastadas, engraxamento / lubrificação, troca de óleo do
motor, troca de filtro de ar, reposição de óleo do motor, limpeza, higienização e carga de gás de ar
condicionado, troca de pneus gastos, etc)

k)

A logística para o abastecimento das maquinas é de responsabilidade da CONTRATADA;

l)

Ficará de responsabilidade da CONTRATADA a aquisição de lâminas e garras para as motoniveladoras,
retroescavadeiras, escavadeiras e pá carregadeiras. na apresentação ou substituição inicial dos maquinários,
os mesmos deverão apresentar lâminas e garras novas.

m) Em caso de quebra ou qualquer sinistro com seus veículos, maquinas e equipamentos, a CONTRATADA se
obriga a substituir o veículo quebrado ou sinistrado imediatamente, de forma que não haja qualquer prejuízo
para os serviços, no prazo de 72horas (setenta e duas horas);
n) A PREFEITURA poderá glosar qualquer ressarcimento que considerar excessivo e/ou abusivo, após analisar e
comprovar presença de irregularidades;
o) Não permitir o transporte de pessoas estranhas ao quadro de empregados da PREFEITURA ou não autorizadas
pela administração, nos veículos e equipamentos objetos do contrato;
p) Responsabilizar-se pela guarda e conservação de transceptores se colocados à sua disposição;
q) Os equipamentos, entrarão em operação de acordo com as solicitações feita pela Secretaria de Infraestrutura,
devendo os mesmos estar disponíveis todos os dias da semana, incluindo sábado, domingos e feriados. Não
haverá regime de preço/hora diferenciado para as horas trabalhadas nos finais de semanas feriados. Sendo o
preço por máquina estimado para 08 horas o diaria, podendo ultrapassar ou não essa carga horária em até 01
horas a diairia sem ônus a contratante. Acima dessa variação de horas trabalhadas, ficará a critério do fiscal do
contrato fazer banco de horas ou não.
r)

Necessidade de utilização dos equipamentos serão reavaliados diariamente pela Secretaria de Infraestrutura;
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s)

A mobilização e desmobilização dos veículos e equipamentos, incluindo transporte até o local de execução dos
serviços, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, inclusive para as diversas localidades na zona rural
do município;

t)

Toda a mobilização e desmobilização da equipe de manutenção preventiva e corretiva, incluindo transporte
até o local de execução dos serviços, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, inclusive para as
diversas localidades na zona rural do município;

u) A CONTRATADA deverá substituir os itens contratados ao completar a idade limite. A critério da PREFEITURA,
qualquer dos itens da Planilha poderá ser requerida sua imediata substituição, em até 72 (setenta e duas)
horas, se caracterizada pela fiscalização a sua inadequação operacional;
v)

A CONTRATADA é responsável pela boa apresentação dos seus funcionários, devendo providenciar que estes
se apresentem devidamente uniformizados, com os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) necessários
para o tipo de serviço executado, bem como, com as identificações correspondentes;

w) A CONTRATADA é obrigada a fornecer motorista ou operador para os veículos ou maquinários.
x)

A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fornecimento da alimentação de seus colaboradores.

y)

A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo atendimento na prestação dos serviços bem como o escopo
apresentado nesse termo de referência, na planilha orçamentária e nas composições de custo.

z)

A CONTRATADA deverá apresentar a apólice de seguro, que será parte integrante do contrato, na data da
assinatura deste, tanto para os maquinários, quanto para os seus funcionários.

aa) A CONTRATADA deverá apresentar no momento de assinatura do contrato, a documentação de todos os
equipamentos, veículos e implementos contratados, sejam notas fiscais de compra, contratos de
subcontratação, e quais querem outros que a fiscalização achar pertinente.
6.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a)

Acompanhar, fiscalizar e avaliar o serviço objeto do futuro contrato;

b) A guarda dos veículos, máquinas e equipamento serão de responsabilidade da contratante, em locais a serem
indicados pelo fiscal do contrato.
c)

Será de responsabilidade da contratante a emissão de licenças ambientais que se fizerem necessárias junto
aos órgãos competentes para a execução dos serviços.

d) Realizar todos os pagamentos nas condições e preços ora pactuados.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
7.1. A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às seguintes penalidades,
garantido o direito de ampla defesa:
7.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja
concorrido;
7.1.2 Multas sobre o valor remanescente do contrato de 0,5% (meio por cento) ao dia de atraso, limitado
ao máximo de 10% (dez por cento) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação
pertinente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções e penalidades previstas na lei federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores;
7.1.3 Suspensão do direito de contratar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano, na hipótese de
reiterado descumprimento das obrigações contratuais;
7.1.4 Declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública.
7.2. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520/02, o licitante será penalizado com multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor anual do contrato e, poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar
com o Município, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:
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7.2.1 Apresentação de documentação falsa para participação no certame;
7.2.2 Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
7.2.3 Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
7.2.4 Comportamento inidôneo;
7.2.5 Cometimento de fraude fiscal;
7.2.6 Fraudar a execução do contrato;
7.2.6 Falhar na execução do contrato.
7.3. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se
admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 86, "caput", da Lei nº. 8.666/93;
7.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso;
7.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for
imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
7.6. As sanções previstas acima, poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado;
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas
em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento;
8.2. O presente Contrato poderá ser rescindido pela contratante a qualquer tempo, na hipótese do não
cumprimento pela Contratada de quaisquer das cláusulas e condições pactuadas, previstas nos artigos 66 e 68 da
Lei 8.666 de 21.06.93, ficando ressalvado que a rescisão, nesse caso acarretará as conseqüências previstas no art.
80 dessa mesma Lei;
8.2.1. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II a XI e XV do art. 68 da Lei Federal nº. 8.666/93, não cabe
ao Contratado direito a qualquer indenização;
8.2.2. A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa
fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE
9.1. O CONTRATANTE através do setor solicitante, fica investido dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a
execução do objeto, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as obrigações da
CONTRATADA.
9.2. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução deste Contrato, o
CONTRATANTE reservar-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da
CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o objeto contratado, cabendo-lhe, entre outras
providências de ordem técnica:
9.2.1. Conferir a entrega do objeto contratado e atestar as notas fiscais;
9.2.2. Organizar e registrar a execução do objeto em livro de ocorrências;
9.2.3. Realizar contatos diretos com a CONTRATADA, com a finalidade de bem administrar a execução do objeto
contratado;
9.2.4. Apurar eventuais faltas da CONTRATADA que possam gerar a aplicação das sanções previstas nas Cláusulas
Décima-Primeira e Décima-Segunda, informando-as à Coordenação de Licitações e Contratos do CONTRATANTE,
sob pena de responsabilidade;
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9.2.5. Realizar gestão para sanar casos omissos, na sua esfera de atribuições, submetendo à autoridade
competente as questões controvertidas decorrentes da execução deste Contrato, ouvindo a Coordenação de
Licitações e Contratos do CONTRATANTE, com o objetivo de dar solução às questões suscitadas, preferencialmetne
no âmbito administrativo.
9.3. Em cumprimento ao disposto no art. 66 da Lei n° 8.666/93, o responsável pela fiscalização deste contrato
será servidor designado através de portaria expedida pela secretaria solicitante.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A Proposta de Preços da CONTRATADA será parte integrante deste contrato;
10.2. Toda e qualquer comunicação entre as partes será sempre feita por escrito, devendo as correspondências
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas na Secretaria Municipal de Educação, pois só dessa forma
produzirão efeito.
10.3. Aos casos não previstos neste instrumento aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal n.º
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Eunápolis, BA para dirimir as questões decorrentes deste Contrato,
renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e combinadas, as partes firmam, em 3 (três) vias de igual teor e forma, o presente Contrato,
que segue ainda subscrito por duas testemunhas.
Eunápolis, BA, XX de XXXX de 2022

______________________________________

______________________________________

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

1) __________________________________________
CPF

2) __________________________________________
CPF
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