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EDITAL DE LICITAÇÃO  

 

O MUNICÍPIO DE URANDI-BA torna público que se encontra aberta no setor de Licitação, situada à Rua 
Sebastião Alves de Santana, nº 57, Centro - Urandi/BA, licitação com na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
com a finalidade de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ORIGINAIS 

OU RECOMENDADAS PELO FABRICANTE), DESTINADOS A BOMBEADOR, MOTOR SUBMERSO, MOTOR 
CENTRÍFUGA, MOTOR M-90 DIESEL E GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS 
POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI – BA, sob o regime de empreitada de menor preço por valor 
global, conforme características constantes no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante e indissociável 

do Edital . 
 
O pregão será realizado pelo pregoeiro João Goutemberg de Souza Figueiredo, portador da R.G. n°. M-

5.449.176, SSP/MG e do CPF n°. 737.369.706-25, nomeado pela Portaria nº. 030/2018. 
 
Rege a presente licitação as normas contidas neste Edital, Lei Federal n°. 10.520 de 17/07/02, 
regulamentada pelo Decreto n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos n° 3.693, de 20 de 

dezembro de 2000, e n°. 3.784, de 06 de abril de 2001, a Lei Complementar nº. 123 de 14 dezembro de 2006, 
Lei Complementar nº. 147/2014 de 07 de agosto de 2014, e no que couber, na Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e de demais normas pertinentes. 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 003/2019 

PREGÃO PRESENCIAL  
Nº 001/2019 

TIPO: 

MENOR PREÇO POR VALOR GLOBAL 

DATA: 25 DE JANEIRO DE 2019 

HORÁRIO: 10h00min HORAS 
LOCAL: RUA SEBASTIÃO ALVES SANTANA, Nº. 57, CENTRO 

SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos que dele fazem 
parte integrante. 

 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de 
processamento do Pregão após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 
certame. 

 
1 – DO OBJETO 
1.1 – A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO 
DE PEÇAS (ORIGINAIS OU RECOMENDADAS PELO FABRICANTE), DESTINADOS A BOMBEADOR, MOTOR 

SUBMERSO, MOTOR CENTRÍFUGA, MOTOR M-90 DIESEL E GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 
MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI – BA, sob o regime de empreitada de 
menor preço por valor global , em conformidade com os dispositivos do ANEXO I, deste Edital . 

1.2. As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto do Edital, ao fornecimento e 
prestação dos Serviços constantes dos Anexos do Edital. 
1.3 – É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a c essão 
ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se 

responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.  
 
2 – DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 – Poderão participar do certame todas as pessoas jurídicas interessadas pertencentes ao ramo de atividade 
do objeto de licitação que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes 
deste edital e seus anexos, arcando os l icitantes com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação das propostas. 
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2.3 – Não será admitida nesta l icitação a participação de: 
2.3.1 – Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, l iquidação ou tenham sido 
declaradas inidôneas para l icitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal, Município se nas 
respectivas entidades da administração indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e 

impedidas de contratar como Município de Urandi/BA; 
2.3.2 – Pessoas Jurídicas das quais participem, seja a qualquer título, dirigentes ou servidores do Município de 
Urandi – BA, conforme artigo 9° da Lei de Licitações e Contratos. 
2.3.3 – Que incorrer nas penalidades previstas no Art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93; 

2.3.4 – Em Consórcio. 
 
3 – DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

3.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer l icitante poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convoc atório do Pregão, devendo protocolar o 
pedido de esclarecimento e o pedido de impugnação na sede da Prefeitura Municipal de Urandi, no Setor de 
Licitação e Contratos, localizada na Rua Sebastião Alves de Santana, n° 57, Centro, Urandi – BA, cabendo ao 

pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
3.1.1 – O pedido de esclarecimento poderá ser feito via  E-mail: cpl.urandi@gmail.com 
3.2 - A petição deverá ter:  

a) Cabeçalho em todas as folhas, contendo todos os dados que identifiquem o licitante;  
b) Número do Pregão e do Processo e será dirigida à autoridade subscritora do Edital . 
3.2.1 – Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realiza ção 
do certame; 

3.3 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, por falhas ou irregularidades, o l icitante que não o 
fizer até às 12h00min (doze) horas do segundo dia útil  que anteceder a data de realização da Sessão Publicado 
Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 

4 – DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 

4.1 – PESSOA JURÍDICA 
4.1.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

4.1.1.1 - Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento 
de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
4.1.1.2 – Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular (poderá ser util izado o 

modelo do Anexo III deste Edital) com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular 
lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 4. 1.1.1, 
que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

4.1.1.3 – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, documento que comprove esta 
condição (poderá ser util izado o modelo no Anexo VII deste edital). 
4.1.1.4 – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo do Anexo IV do Edital. 

Observando que todo o teor do conteúdo no modelo deverá constar na declaração a ser entregue no certame. 
4.2 – O representante de licitante presente à sessão devera identificar-se exibindo cópia com o original do 
documento oficial  de identificação. 
4.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles 

poderá representar apenas uma credenciada. 
4.4 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante 
por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

4.5 – A não apresentação ou ainda a incorreção insanável  de quaisquer dos documentos, impedirá a 
participação da licitante no presente certame. Neste caso, o(s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir 
apenas como ouvinte(s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo 
de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de 

credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1) ou (2), o respectivo envelope será 
entregue ao licitante que estará autorizado a abri -lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado 
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa. 
 

mailto:cpl.urandi@gmail.com
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5 – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 envelopes 
fechados e indevassáveis respectivamente contendo em sua parte externa, além do nome do proponente e 
todos os dados que identifiquem o licitante os seguintes dizeres: 

Envelope nº. 1 – Proposta de Preços 
Ao Município de Urandi/BA 
Pregão nº. 001/2019 
Razão Social do Proponente: 

CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: 

 
Envelope nº. 2 – Habilitação 
Ao Município de Urandi/BA 
Pregão nº. 001/2019 

Razão Social do Proponente: 
CNPJ: 
Endereço: 

Telefone: 
 
5.2 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do licitante, processada em computador ou 
datilografada, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo 
representante legal do licitante proponente. 
5.3 – Todos os documentos necessários à participação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou cópia acompanhada 

do original  para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 – A proposta de preço deverá ser legível e conter os seguintes elementos: 
6.1.1 – Cabeçalho em todas as folhas contendo todos os dados que identifiquem o licitante; 
6.1.2 – Número do Pregão e do Processo Administrativo; 
6.1.3 – Descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as especificações do modelo de 

proposta – Anexo II deste Edital. 
6.1.4 – Preço unitário e total por item, em moeda corrente nacional  em algarismo apurado à data de sua 
apresentação sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos 
deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos 

de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto 
da presente licitação. 
6.1.5 – Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

6.2 – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
6.3 – Serão desclassificadas as propostas que: 
6.3.1 – Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital  ou imponham condições; 
6.3.2 – Apresentem valores manifestamente inexequíveis; 

6.3.3 – Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento. 
6.4 – Poderão ser cotados números até 02(duas) casas após a vírgula. 
6.5 – Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o entendimento da proposta 

e que não causem prejuízo à Administração. 
6.6 – O preço ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável. 
6.7 – Durante a etapa de lances só será permitido o uso de celulares para a consulta de preços sob autorização 
do Pregoeiro, pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutos. Quando convocado pelo Pregoeiro, o l icitante que 

desejar efetuar l igações para consulta de preços, fora da sala da sessão, ou estiver ausente da sala de licitações 
seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances.  
 
7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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7.1 – O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, os quais 
dizem respeito a: 

7.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
7.2.1 – Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

7.2.1.1 – Certificado da condição de micro empreendedor individual; 
7.2.2 – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social  em vigor ou última alteração se nesta constar o objeto 
social  e administração da empresa devidamente registrado na Junta Comercial  em se tratando de sociedades 
comerciais; 

7.2.3 – Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea 7.2.2, deste subitem; 
7.2.4 – Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil  de Pessoas Jurídicas tratando-se 

de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
7.2.5 – Cédula de Identidade e Prova de inscrição no Cadastro de pessoa Física - CPF, (do titular ou sócio-
administrador da empresa); 
7.2.6 – Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país quando a atividade 
assim o exigir. 
7.2.7 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

7.2.8 – Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal  da cidade onde estiver 
estabelecido. 
7.2.9 – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo no Anexo VII deste 
edital (SOMENTE PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE); 

7.2.10 – Declaração da empresa licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, art.7º da Constituição 
Federal, no que diz respeito ao trabalho de menores, conforme Anexo V deste Edital.  
7.2.11 – Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da l icitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para l icitar ou contratar com a Administração, conforme 

Anexo VI. 
7.2.12 – Comprovação da Licitante de ter executado, a qualquer  tempo, fornecimentos compatíveis em 
características, com o objeto desta l icitação, através de certidão e/ou atestado, fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado. 
 
7.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
7.3.1 – prova de regularidade relativa aos Tributos Estadual e Municipal ; 

7.3.2 – prova de regularidade relativas aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria Conjunta 
RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014); 
7.3.3 – prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
7.3.4 – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de Certidão Negativa (CNDT). 
7.3.5 – Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões  positivas com efeito de 
negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou 

com sua exigibil idade suspensa. 
7.3.6 – Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte será obrigatória a ap resentação dos 
documentos indicados no subitem 7.3, deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à 
referida comprovação. 

7.3.6.1 – A comprovação de que trata o subitem 7.3 deverá ser efetuada mediante a apresentação das 
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de cinco dias 
úteis, contado a partir do momento em que a l icitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por 

igual período, a critério da Administração. 
 
7.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 
7.4.1 – Certidão Negativa de Falência ou Recuperação expedida pelo poder judiciário da sede da pessoa 

jurídica, com validade não superior a 60 (sessenta) dias. 

7.4.2 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 
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3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 
7.4.3 – Fica desobrigado de apresentar o Balanço Patrimonial as microempresas e empresas de pequeno 
porte, conforme regulamenta o Art. 3º. do Decreto Federal n°. 8.538 de 06 de outubro de 2015. 

 
7.4.4 – Declaração de Optante ou Não Optante do Simples Nacional. 
 
7.5 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

7.5.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas. 

7.5.2 – A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 
previsto neste título inabilitará o l icitante; 
7.5.3 – Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o original a ser 
substituído por cópia reprográfica autenticada. 

7.5.4 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e, 
preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, observando ainda o que segue, 
conforme preceitua a legislação vigente: 

7.5.4.1 – Se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
7.5.4.2 – se o proponente for a fi l ial, todos os documentos deverão estar em nome da fi l ial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  
 

7.6 - Os documentos exigidos na fase de Habilitação e que forem regularmente apresentados na fase de 
Credenciamento, ficam dispensados de apresentação. 
 
7.7 – O pregoeiro manterá, em seu poder, os documentos das demais l icitantes pelo prazo de 30 (trinta) dias 

após a homologação da licitação, devendo as l icitantes retirá -los ao fim deste período, sob pena de inutil ização 
dos mesmos. 
 

8 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
8.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando -
se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
8.2 – Encerrada a fase de credenciamento, o pregoeiro declarará aberta a Sessão do Pregão, o portunidade em 

que não mais se aceitará novos l icitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta e 
a Documentação de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.  
8.3 – A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

8.3.1 – Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
8.4 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 

corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do val or da proposta. 
8.5 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais l icitantes.  
8.6 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 

8.6.1 – Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 
8.6.2 – Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3(três). 

8.6.3 – No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 
número de licitantes. 
8.7 – O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 
sequencial , a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, 

decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
8.8 – A l icitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos 
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
8.9 – Os lances deverão ser formulados por valor global , em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo pregoeiro no ato do pregão, 
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aplicável inclusive em relação ao primeiro. 
8.10 – Na licitação será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
8.10.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada; 
8.10.2 – Para efeito do disposto na cláusula anterior, ocorrendo o empate, proceder -se-á da seguinte forma: 
8.10.2.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar pr oposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado; 
8.10.2.2 – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 

8.10.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1°e 2° do 
artigo 44 da Lei Complementar n°. 123/06, conforme o caso e modalidade licitatória, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; 
8.10.2.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§1° e 2°do artigo 44 da Lei Complementar n°. 
123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

8.11 – Na hipótese da não contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
8.12 – O disposto anteriormente em relação às microempresas e empresas de pequeno porte só se aplicará 
quando a melhor oferta inicial  não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.13 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances com exceção da melhor proposta. 
8.14 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro implicará a exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pel o l icitante para efeito de 

posterior ordenação das propostas. 
8.15 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
8.16 – Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 
8.16.1 – Caso haja lance de preço e, por conseguinte, a diminuição do valor inicial da proposta, a redução do 
preço deverá ser distribuída de forma idêntica entre os itens que compõem o lote, aplicando-se o percentual 
reduzido em cada um deles. 

8.17 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante que será juntada aos autos por ocasião 
do julgamento. 
8.18 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 

habilitação de seu autor. 
8.19 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 
sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação inclusive mediante: 

8.19.1 – Verificação efetuada por meio eletrônico hábil  de informações. 
8.20 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis 
de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibil idade devidamente justificada. 
8.20.1 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 

informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação a l icitante será inabilitada. 
8.21 – Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 7.3, o Pregoeiro, se necessário, 

dil igenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Urandi/BA. 
8.22 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a l icitante será habilitada 
e declarada vencedora do certame. 
8.23 – Se a oferta não for aceitável, ou se a l icitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 

examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor. 

8.24 – Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as 
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ocorrências relevantes, e que no final  será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
9.1 – No final  da sessão, o l icitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 

intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais 
l icitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
9.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de 

recurso a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à l icitante vencedora e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação. 
9.3 – As razões e contra-razões recursais deverão ser protocoladas no setor de Licitação do Município de 

Urandi, BA, até as 12h00min do último dia do prazo. 
9.4 – Interposto o recurso o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente. 
9.5 – Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Sendo decididos e constatados a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à l icitante 
vencedora e homologará o procedimento. 
9.6 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
9.7 – A adjudicação será feita por valor global do objeto. 
 
10 – DOS PRAZOS DE PRESTAÇÃO DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 

10.1 – O presente Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura.  
10.1.1 – Conforme disposto no contrato, correrá por conta da Contratada as despesas de seguro, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, bem como quaisquer outras despesas q ue se fizerem 
necessárias para a regular prestação de serviços, sendo facultada a contratante a rescisão contratual, nos 

termos da Lei, se ocorrer fato que a justifique. 
 
11 – DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO  

11.1 – O setor competente para autorizar, conferir e fiscalizar os serviços desta l icitação será a Secretaria o 
qual o fornecedor prestará o serviço, observados os Artigos 73 a 76, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que o 
mesmo poderá delegar tais poderes, a seu exclusivo critério, aos outros órgãos da Administração Direta.  
11.2 – A Administração Municipal reserva-se o direito de não receber o serviço prestado desta l icitação em 

desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto 
no Art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 
11.3 – A l icitante comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos serviços prestados, bem como 
efetuar novamente o serviço considerado irregular. Sendo facultado a contratante a execução e/ou 

acompanhamento de testes periódicos da qualidade dos serviços. 
11.4 – Na hipótese de se atingir o l imite inicialmente estimado para contratação, o Município de Urandi, para 
atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários 

ofertados, obedecidos os l imites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.  
 
12 – DO PAGAMENTO 
12.1 – Os pagamentos decorrentes da concretização do objeto desta l icitação serão efetuados no máximo em 

até 30 (trinta) dias, após os serviços prestados constantes da ordem de compras e apresentação dos 
documentos fiscais devidos. 
12.2 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a 

partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
13 – DAS OBRIGAÇÕES 
13.1 – Obrigações da Contratada: 

13.1.1 – Responsabilizar-se pelos serviços prestados em conformidade com as especificações deste Edital e as 
normas estabelecidas pela Secretaria  a qual será prestada; 
13.1.2 – Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais, trabalhistas, 
previdenciárias, e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a funcionários, 

ficando o Município de Urandi – BA, isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 
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13.1.3 – Responder por danos e prejuízos, tanto materiais quanto morais, durante a prestação de serviços, 
causados à contratante ou a terceiros por ação ou omissão própria ou de qualquer de seus empregados;  
13.1.4 – Responsabilizar-se a substituir imediatamente o empregado ou preposto cuja permanência na 
condução dos serviços for considerada inadequada ou inconveniente; 

13.1.5 – Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado atentando para as especificações técnicas 
exigíveis. 
 
13.2 – Obrigações da Contratante: 

13.2.1 – Acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços de acordo com o constante na planilha de 
especificações. 
13.2.2 – Efetuar o pagamento nos termos da cláusula 12. 

13.2.3 – Notificar a Contratada através da Secretaria de Administração, fixando-lhe prazo para corrigir 
eventuais irregularidades nos serviços prestados deste processo. 
13.2.4 – Realizar o controle do recebimento dos produtos /serviços recebidos, qualitativa e quantitativamente, 
visando, inclusive, que não se exceda o l imite estimado para a contratação. 

 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
14.1 – A contratação decorrente desta l icitação será formalizada mediante celebração de contrato, cuja 

respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório (anexo VIII); 
14.1.1 – Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regula ridade de débito da Adjudicatária 
perante aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 
02/10/2014), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça do Trabalho, (CNDT), o órgão licitante 

verificará a s ituação por meio eletrônico de informações ou outro, certificando nos autos do processo a 
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibil idade 
devidamente justificada; 
14.1.2 – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será 

notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o 
subitem 14.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validad e em vigência, sob 
pena de a contratação não se realizar. 

14.2 – A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 
comparecer à Prefeitura Municipal de Urandi/BA, junto ao Setor de Licitações e Contratos para assi nar o termo 
de contrato. 
14.3 – Previamente à contratação, será realizada consulta, pela contratante, para identificar possível proibição 

de contratar com o Poder Público.  
14.3.1 – Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de 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 classi ficação, 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  
 

14.4 – O Proponente terá o seu Contrato cancelado por intermédio de processo administrativo específico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa:  

14.4.1. A pedido, quando:  

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Contrato, por ocorrência de casos fortuitos ou 

de força maior;  
b) o seu preço tornar, comprovadamente, inexequível  em função da elevação dos preços de mercado dos 
insumos que compõem o custo do material.  

 
14.4.2. Por iniciativa da Administração, quando:  

a) não aceitar reduzir o preço, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;  
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;  

c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;  
d) não cumprir as obrigações decorrentes do Contrato;  
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes do Contrato, sem 
justificativa aceitável;  
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f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no Contrato ou 
nos pedidos dela decorrentes.  
14.5. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido Apostilamento  no 
Contrato e informará os Proponentes a nova ordem de registro.  

 
15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1 – Ocorrendo inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, o adjudicatário ficará sujeito a 
penalidades, garantia prévia defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido pelo órgão de 

Administração, salvo justificativas expressas aceitas , a saber: 
15.2 – O l icitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, garantido o direito prévio 
da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniç ão ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no SICAF 

pelos órgãos competentes, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais 
cominações legais; 
15.3 – Ao licitante que descumprir total ou parcialmente as obrigações previstas no contrato, poderão ser 

aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à 
Administração Pública, e eventuais responsabilida des civis e criminais: 
a) multa diária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor atualizado do objeto licitado pelo 
atraso injustificado no prazo da prestação do serviço conforme subitem 12.1.1; 

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da parcela em atraso; 
14.3.1 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Secretaria Municipal de Fazenda, no prazo de 03 
(três) dias úteis, contados da respectiva notificação. 
 

16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária referente ao 
exercício econômico-financeiro de 2019: 

Unidade Orçamentária: 09 – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 
Projeto atividade: 2161 – Gestão da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 
Elemento: 3390.30.00.00  - Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00  - Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso: 00. 
 
17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 - É facultada ao pregoeiro ou à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

dil igência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
17.2 - Fica assegurado ao Município o direito e no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer 

tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação 
vigente. 
17.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 
Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório. 
17.4 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta l icitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 

inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licita nte, ou 
a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  
17.5 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido.  
17.6 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro poderá, a seu 

critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.  
17.7 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo 
que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado 
e válido.  
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17.8 - O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e 
relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente, sendo possível a promoção de dil igências junto aos l icitantes, destinadas a esclarecer a 
instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93.  

17.9 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo pregoeiro ou Equipe de 
Apoio.  
17.10 - O não cumprimento da dil igência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação do 

licitante.  
17.11 - A participação do licitante nesta l icitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 
inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.  

17.12 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de 
Urandi/BA revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por i legalidade, de ofício ou por provocação.  
17.13 - A homologação do resultado desta l icitação não implicará em direito à contratação do objeto licitado.  

17.14 - O Município de Urandi/BA poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos 
para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
17.15 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
17.16 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização  do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil  subsequente, no 
mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em 

contrário. 
17.17 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município.  
17.18 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, 

desde que sejam possíveis, as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, 
durante a realização da sessão pública de pregão. 
17.19 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
17.20 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital 
e seus Anexos deverá ser encaminhado ao pregoeiro, pelo e-mail: cpl.urandi@gmail.com 
17.20.1 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal. 

 
17.21 – Integram o presente Edital: 
Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Proposta de Preço; 

Anexo III – Carta de Credenciamento 
Anexo IV– Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
Anexo V – Modelo de declaração formal de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho na observância das vedações estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;  
Anexo VI – Declaração do licitante de que não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar; 
Anexo VII – Modelo da Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
Anexo VIII – Minuta do Contrato 

 
18. DO FORO  
18.1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Urandi Bahia, renunciando 

a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou se torne.  
 
Urandi (BA), 14 de Janeiro de 2019. 
 

 
_________________________________ 
João Goutemberg de Souza Figueiredo 

Pregoeiro 

 

mailto:cpl.urandi@gmail.com
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: 

1.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ORIGINAIS OU 
RECOMENDADAS PELO FABRICANTE), DESTINADOS A BOMBEADOR, MOTOR SUBMERSO, MOTOR 

CENTRÍFUGA, MOTOR M-90 DIESEL E GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS 
POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI – BA, sob o regime de empreitada de menor preço por valor 
global, conforme tabela abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT. V. UNIT. V. GLOBAL 

1 Serviço de Instalação de Poço Artesiano S.V 20    

2 Serviço de Limpeza e Conserto de Bombeador Submerso 
0,5CV 

S.V 15    

3 Serviço de Limpeza e Conserto de Bombeador Submerso 
0,75CV 

S.V 15    

4 Serviço de Limpeza e Conserto de Bombeador Submerso 
1,5CV 

S.V 40    

5 Serviço de Limpeza e Conserto de Bombeador Submerso 

1CV 

S.V 30    

6 Serviço de Limpeza e Conserto de Bombeador Submerso 

2CV 

S.V 30    

7 Serviço de Limpeza e Conserto de Bombeador Submerso 
3CV 

S.V 15    

8 Serviço de Limpeza e Conserto de Bombeador Submerso 
5,5CV 

S.V 05    

9 Manutenção de Poços Artesianos S.V 50    

10 Serviço de Manutenção em Motor M-90 Diesel, 
Estacionário 

S.V 05    

11 Serviço de Rebobinamento e Conserto de Gerador 7,5CV S.V 06    

12 Serviço de Rebobinamento e Conserto de Motor 

Centrífugo Trifásico de 10CV 380 VOLTS 

S.V 20    

13 Serviço de Rebobinamento e Conserto de Motor 
Centrífugo Trifásico de 15CV 380 VOLTS 

S.V 20    

14 Serviço de Rebobinamento e Conserto de Motor 
Centrífugo Trifásico de 20CV 380 VOLTS 

S.V 20    

15 Serviço de Rebobinamento e Conserto de Motor 

Centrífugo Trifásico de 3CV 380 VOLTS 

S.V 05    

16 Serviço de Rebobinamento e Conserto de Motor 
Centrífugo Trifásico de 7,5CV 380 VOLTS 

S.V 10    

17 Serviço de Rebobinamento e Conserto de Motor 
Submerso 0,5 Mono de 220 VOLTS 

S.V 15    

18 Serviço de Rebobinamento e Conserto de Motor 

Submerso 0,75 Mono de 220 VOLTS 

S.V 15    

19 Serviço de Rebobinamento e Conserto de Motor 
Submerso 1,5cv Mono de 220 VOLTS 

S.V 40    

20 Serviço de Rebobinamento e Conserto de Motor 
Submerso 1,5cv Trifásico de 380 VOLTS 

S.V 10    
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2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. A contratação dos serviços abaixo relacionados, visa o atendimento das necessidades do Município de 
Urandi-BA, nos termos das Leis 8.666/93, 10520/2002.  

2.2. Com o objetivo de fornecer serviço de qualidade de captação e distribuição de água para o municí pio de 
Urandi, esta contratação visa qualificar e agil izar os serviços de manutenção corretiva e preventiva dos 
bombeadores, motobombas, motores e gerador, que se constituem em equipamentos vitais para o sistema.  

2.3. O acompanhamento e a manutenção corretiva e preventiva destes equipamentos resultam em 
prolongamento de sua vida útil, garantindo eficiência operacional e diminuição de gastos com serviços 
emergenciais. 
 

3. LOCAIS QUE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS  
3.1 A relação abaixo relacionam os locais onde os serviços serão prestados, sendo que a quantidade e 
localidade constantes da relação poderão serem alteradas em virtude de novas aquisições ou desfazimento dos 
equipamentos existentes: 

ITEM LOCALIDADE TIPO DE MOTOR 

1. SALINAS 01 1,5CV 

2. SALINAS 02 1,5CV 

3. SALINAS 03 1,0CV 

4. OLHO D’ÁGUA 1,5CV 

5. AGUA BRANCA (SALINAS) 1,0CV 

6. GRAMA 0,75CV 

7. SITIO DAS ABOBORAS 1,5 CV 

8. COQUEIRO 3,0CV 

9. CEDRO 1,5CV 

10. VAGEM GRANDE 2,0CV 

11. CACHOEIRA 1,5CV 

12. TIRIRICA 0,75CV 

13. TIRIRICA (ESCOLA) 0,75CV 

14. ANIL 1,5CV 

15. ROCINHA DO ARROZ 1,5CV 

16. CORREDOR 1,0CV 

17. OLHO D’ÁGUA DO MATA VEADO 2,0CV 

18. AGUA BRANCA 1,0CV 

19. ENTRE MORROS 1,0CV 

20. LAJEDINHO 1,5CV 

21. LAJEDÃO 1,0CV 

21 Serviço de Rebobinamento e Conserto de Motor 
Submerso 1CV Mono de 220 VOLTS 

S.V 30    

22 Serviço de Rebobinamento e Conserto de Motor 
Submerso 1CV Trifásico de 380 VOLTS 

S.V 10    

23 Serviço de Rebobinamento e Conserto de Motor 
Submerso 2CV Mono de 220 VOLTS 

S.V 30    

24 Serviço de Rebobinamento e Conserto de Motor 
Submerso 3 CV Mono de 220 VOLTS 

S.V 16    

25 Serviço de Rebobinamento e Conserto de Motor 

Submerso 5,5cv Trifásico de 380 VOLTS 

S.V 05    

26 Serviço de Teste de Vazão de Poço Artesiano S.V 40    

27 Serviço Limpeza de Poço Artesiano S.V 40    

 
                                                                                                                                                                    VALOR GLOBAL 
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22. CABEÇUDO 1,0CV 

23. AGRESTE (TONE DE DAU) 0,5CV 

24. AGRESTE I (SR. PEDRO) 3,0CV 

25. AGRESTE II 1,0CV 

26. CABEÇA DO PORCO 2,0CV 

27. JOAQUIM DE SOUZA 2,0CV 

28. AMANCIO GOMES 1,0CV 

29. RIACHÃO 1,5CV 

30. RIACHO DO MEL 1,5CV 

31. CACHOEIRA DO CEDRO 1,0CV 

32. COLEGIO MUNICIPAL 5,5CV 

33. EXTREMA 1,5CV 

34. MORRINHOS 2,0CV 

35. BROACAS 1,0CV 

36. BOA VISTA DO RIO VERDE 1,5CV 

37. BARREIRO 1,0CV 

38. COVAS DE MANDIOCA 1,5CV 

39. VAGEM DO MEIO 1,5CV 

40.   VAGEM GRANDE- motor centrifugo.                       3,0CV 

41. FLORES -motor bomba centrifuga 15cv 

42. CANTINHO-motor bomba centrifuga 15CV 

43. NUCLEO I-motor bomba centrifuga 15CV 

44. NUCLEO II - motor bomba centrifuga 20CV 

45. ESTREITO-motor bomba centrifuga 10CV 

46. CALDEIRAO 1.5 CV 

 

ITEM LOCALIDADE TIPO DE MOTOR 

 47 VIVEIRO DE MUDAS 2.0 CV 

   48 BARREIRO 2 2.O cv 

 49 BARREIRODOS CAMPOS A montar 

50 CUBICULO 1.0 cv 

51 PASSAGEM DO MEIO                     A montar 

52 UMBUZEIRO 2.0 CV 

53 CANA FISTA 2.0 CV 

54 VARJINHA I 0.75 CV 

55 MATA VEADO 1.5 CV 

 56 COVOADAS 1.5 CV 

57 BARRO PRETO 0.75 CV 

58 PASCOAL 1.5 CV 

59 OLHO D AGUA DA JUREMA 1.0 CV 

60 BOA VISTA DO ESTREITO 3.0 CV 

  61 COCO 1.0 CV 

62 CANGOLAR 0.75 CV 

  63 PÉ DA LADEIRA 2.0 CV 

  64 QUIXABA 2.0 CV 

65 BARRERINHO 1.5 CV 

66 CHICAO 1.5 CV 

 

4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
4.1. A manutenção preventiva dos equipamentos será executada de acordo com solicitação da Secretaria de 
Agricultura e Desenvolvimento Econômico;  

4.2. A manutenção corretiva deve ser atendida no prazo de 24 horas;  
4.3. Todas as peças, quando for necessária a sua substituição, as mesmas deverão ser fornecidas pela 
CONTRATADA, não tendo nenhum ônus a esta administração.  
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4.4. Os serviços de manutenção corretiva somente serão executados, pela CONTRATADA, após a aprovação d a 
CONTRATANTE;  
4.5. A empresa CONTRATADA deverá elaborar relatório da manutenção preventiva e corretiva, entregando 
cópia a CONTRATANTE, onde deverão constar os seguintes itens:  

a) Descrição sumária dos equipamentos revisado;  
b) Data, hora do início e término dos serviços;  
c) Condições inadequadas encontradas ou eminência de ocorrências que possam prejudicar o perfeito 
funcionamento dos equipamentos revisados.  

4.6. Após a manutenção dos equipamentos, com ou sem reposição de peças o serviço terá garanti a de 30 
(trinta) dias, estando sujeito a avaliação do fiscal do contrato, onde deverá ser realizado testes de 
funcionamento do equipamento.  

 
5 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 
5.1. O proponente vencedor deverá fornecer os serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme 
demanda a partir da assinatura do contrato conforme solicitação do Município, nos locais indicados, mediante 

a solicitação do responsável, sendo que todos os custos relativos à entrega serão do proponente venced or.  
5.2. A correção do serviço que for solicitada pelo responsável, deverá ocorrer no prazo máximo de 24 horas, a 
partir da solicitação, sendo que a solicitação para entrega será conforme a necessidade da Contratante.  

5.3.  Os serviços deverão ser forneci dos de forma PARCELADA, a quantidade de manutenções é conforme a 
demanda, a partir da assinatura do contrato.  
5.4. O não fornecimento dos serviços e peças será motivo de aplicação das penalidades previstas no contrato, 
bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório, e ainda conforme rege a Lei Federal nº 

8.666/93.  
5.5. O servidor responsável designado como representante da Contratante para o acompanhamento e 
fiscalização do Contrato será designado pelo Prefeito Municipal de Urandi – BA.  
 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
6.1. Uma vez notificada de que o Poder Executivo Municipal efetivará a contratação, a l icitante vencedora 
deverá comparecer até 5 (cinco) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o termo de contrato, sob pena 

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.  
6.2. Uma vez contratada, deverá a l icitante vencedora iniciar imediatamente os serviços e produtos l icitados, 
entregando-os de acordo com o especificado no Termo de Referência (Anexo I), e ainda:  
6.2.1. Responder pelos danos causados diretamente ao Executivo Municipal ou a terceiros, d ecorrentes de sua 

culpa ou dolo, quando da execução dos serviços l icitados , não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo Poder Executivo Municipal; 
6.2.2. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, sej a qual for desde que praticada por seus 
empregados durante a execução dos serviços l icitados;  

6.2.3. Zelar pela perfeita entrega dos serviços l icitados contratados, devendo as falhas que porventura venham 
a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte quatro) horas, a contar da notificação;  
6.2.4. Entrega dos serviços l icitados dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância das 

normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;  
6.2.5. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços l icitados, de modo a obter uma 
operação correta e eficaz;  
6.2.6. Entrega dos serviços l icitados de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita 

ordem;  
6.2.7. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
neste Edital;  

6.2.8. Manter durante o período de vigência do contrato um Preposto aceito pelo Executivo Municipal, para 
representá-la administrativamente sempre que for necessário;  
6.2.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, salvo mediante prévia e 
expressa autorização do Executivo Municipal;  

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
7.1. Convocar a l icitante vencedora para, no prazo de 5  (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
convocação, assinar o termo de contrato conforme minuta constante do Anexo VIII deste Edital;  
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7.2. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às suas dependências para realizar os serviços 
l icitados referentes ao objeto, quando necessário;  
7.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela l icitante vencedora;  
7.4. Assegurar-se das boas condições dos serviços e materiais l icitados, verificando sempre a sua qualidad e;  

7.5. Fiscalizar, através do Setor de Compras, o cumprimento das obrigações assumidas pela l icitante vencedora, 
inclusive quanto à continuidade da entrega dos serviços l icitados que, ressalvados os casos de força maior, 
justificados e aceitos pelo Município, não deva ser interrompida;  
7.6. Emitir, por intermédio do fiscal de contrato, relatórios sobre os atos relativos à execução do contrato, em 

especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos serviços l icitados, à exigência de condições  
estabelecidas neste edital e à proposta de aplicação de sanções;  
7.7. Efetuar o pagamento à l icitante vencedora, de acordo com as condições estabelecidas neste edital.  

 
8. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:  
8.1. O prazo de vigência do contrato oriundo do presente processo licitatório deverá ser a partir de sua 
assinatura até 31 de dezembro de 2019 e poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que aludem o art. 57, 

parágrafos 1º e 2º, da Lei n. º 8.666/93. 
 
9. DA RECISÃO CONTRATUAL  

9.1. O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:  
a) Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 
8.666/93;  
b) Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) 

dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público;  
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.  
9.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao 
CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial 

e/ou extrajudicial.  
9.3. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde 
que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os 

artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações 
ou indenização.  
 
10. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES  

10.1. O objeto licitado poderá ser aumentado ou reduzido em até 25%(vinte e cinco por cento), nos termos do 
art.65, § 1º, da Lei nº8.666/93, salvo exceção prevista no § 2º do art.65 consoante a redação dada pela Lei nº 
9.648 de 27.05.98.  
 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  
11.1. A despesa com a presente licitação correrá a conta das seguintes Dotações Orçamentárias:  
Unidade Orçamentária: 09 – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 

Projeto atividade: 2161 – Gestão da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 
Elemento: 3390.30.00.00  - Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00  - Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 00. 

 
12. DO PAGAMENTO  
12.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente, através de transferência Bancária, no prazo máximo de 

até 30 (trinta) dias, após o atesto pelo setor competente da Nota Fiscal/Fatura apresentada, desde que os 
produtos estejam em conformidade com as exigências  contratuais e que não haja fator impeditivo imputável à 
l icitante vencedora.  
12.2. A Nota Fiscal/fatura deverá indicar o número da conta corrente e agência bancária para emissão da 

respectiva Ordem Bancária e número do contrato.  
12.3. Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que eventualmente vierem a ser 
aplicada. Sendo a l icitante vencedora isenta ou beneficiária de redução de alíquota de qualquer imposto, taxa 
ou de contribuição social.  
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13. DAS PENALIDADES  
13.1. O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a Contratada à multa 
de mora calculada sobre o valor proporcional ao bem integrante do respectivo item não entregue ou cumprido, 
sem prejuízo das demais sanções, inclusive a previs ta no inciso IV, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, que será 

aplicada na forma seguinte:  
a) atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%;  
b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, calculada sobre o valor do bem em atraso, l imitada ao 
máximo de 10%, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do Executivo.  

13.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, o Poder Executivo 
Municipal poderá, garantida a prévia defesa da licitante vencedora no pra zo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções.  

a) advertência por escrito, quando a l icitante deixar de atender determinações necessárias à regularização de 
faltas ou defeitos concernentes a entrega dos bens, a critério do Executivo Municipal;  
b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor da nota de empenho;  
c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos. (artigo 7°, 

Lei n° 10.520/2002)  
13.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido à Conta Única do Município, via depósito identificado, com 
código fornecido pela Secretaria Municipal de Finanças do Município, dentro do pra zo de 03 (três) dias úteis 

após a respectiva notificação;  
13.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada por ocasião do 
pagamento efetuado pelo Executivo Municipal. 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
14.1. A participação nesta l icitação implica plena aceitação dos termos e condições deste Edital e seus anexos, 
bem como das normas administrativas vigentes;  
14.2. É vedada a util ização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado q ue possa 

ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os l icitantes;  
14.3. O Pregoeiro poderá, no interesse do Executivo Municipal, relevar omissões puramente formais nas 
propostas apresentadas pelos l icitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da 

licitação;  
14.4. As multas e outras penalidades somente poderão ser relevadas pelo Executivo Municipal, nos casos de 
força maior, devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa a l icitante vencedora;  
14.5. O Município de Urandi -BA reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, 

tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá -la por i legalidade, de ofício ou mediante provocação de 
terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo às l icitantes o direito de indenizações, ressalvado 
o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei;  
14.6. O Município reserva-se o direito de fi lmar e/ou gravar as Sessões e util izar este meio como prova;  

14.7. O Pregoeiro dirimirá as dúvidas que suscite este Pregão desde que arguidas até 02 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para abertura da Sessão do Certame. 
14.8. Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pela Pregoeira, de acordo com o que reza a Lei nº 10.520 

de 17 de julho de 2002, os Decretos n.º 3.555/2000 e 3.693/2000 e, subsidiariamente, Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei 8.666/93 e suas alterações;  
14.9.  É competente o foro da Comarca de Urandi -BA, para dirimir quaisquer l itígios oriundos da presente 
licitação. 
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ANEXO II  

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2019 
 
 
 

 
 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI 

NOME FANTASIA: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:                                                                                  INSCRIÇÃO:  

ENDEREÇO: 

CIDADE:                                                                      ESTADO:                           CEP:  

E-MAIL:              TELEFONE:                                                 CELULAR:  

Objeto: contratação de serviços de manutenção com reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante), 
destinados a bombeador, motor submerso, motor centrífuga, motor m-90 diesel e gerador para atender as 
necessidades de manutenção dos poços artesianos do Município de Urandi – BA. 

 

 

 

 
  Apresentamos e submetemos a V.Sa. Proposta de preços (por valor global) relativa à l icitação em epígrafe, 

assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na preparação, 
conforme segue: 

 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO  V.UN.R$ V.TOTAL R$ 

     
 

     
 

     
 

 
Declaro que nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados 

através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação.  
 
Proposta válida por 60 (sessenta) dias . 

 
      DADOS BANCÁRIOS: 
      Banco do Brasil: 
      Agência: 

      Conta Corrente nº:  
      Titularidade da Conta (CNPJ): 
 

________, ____ de ___________ de _______. 
 

 
________________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 
 

 
 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

Número 
001/2019 
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ANEXO III 

 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2019 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2019 

 
 

Local e data 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
 

Pela presente, fica credenciado (a) o (a) Sr (a) ________________, inscrito(a) no CPF sob o nº __________, 
identidade nº ___________, expedida por _____________, junto A CPL, para representar esta Empresa 
(nome)______ e CNPJ)_______________ na l icitação acima referida, a quem se outorga poderes para rubricar 

propostas das demais l icitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, receber 
notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, ac ordar, transigir, enfim, 
praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento 
licitatório em referência. 

 
______________________________ 

LICITANTE 
(nome da empresa com assinatura do se(s) representante(s) legal (is) com firmas reconhecidas) 

 
 
 

Observação Importante: 
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora do envelope relacionados no Edital, juntamente com 
os seguintes documentos: 
a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 

comercial registrado na Junta Comercial ou qualquer outro ato constitutivo de empresa registrado no órgão 
competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em deco rrência 
de tal investidura; 
b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, 

emitido pelo representante da empresa, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 

mandante para a outorga. 
c) O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que 
contenha foto. 
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ANEXO IV 

 
PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2019 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2019 

 
 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

A empresa ___________________________________________________________, CNPJ n.º 
______________________________, declara, para fins de participação no procedimento licitatório sob a 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL ____/_____, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos 

termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002 e deste Edital, estando ciente da responsabilidade 
administrativa, civil e penal. 
Declara ainda ciente da obrigatoriedade de informar fatos impeditivos para sua h abilitação, no processo 
licitatório ou na vigência contratual. 

 
 
 
 

Local e data, 
 
 

 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa  
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ANEXO V  
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR 
 

PREGAO PRESENCIAL 001/2019 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2019 
 

 

 
 
.....................................................................................inscrito no CNPJ Nº..........., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr. (a)..................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº........................ e 

do CPF nº..............................DECLARA para fins do dispos to no inciso V do art. 27 da lei n. 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, acrescido do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, que não emprega menor de dezesseis anos . 

 
Ressalva caso emprega menor: emprega menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz ()  
 
 

Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 
Razão Social da empresa. 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE 
CONTRATAR 

 

PREGAO PRESENCIAL 001/2019 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2019 
 

 
 
 

 
 
Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer 
entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta. 

 
 

________________, ________, de _____________ de ____________ 
Local e Data 

 
 

__________________________________________________ 

Licitante Interessado 
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ANEXO VII  
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

PREGAO PRESENCIAL 001/2019 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2019 

 
 
 
 

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 
empresa _____________________________________, CNPJ. Nº. ___________________/_______, é 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadra mento previsto na Lei Complementar 

nº. 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate na presente licitação. 
 

________________, x.x de x.x.x.x.x.x de 2019. 

 
______________________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa) 
 

 
 
 

Observações: 
 Emitir em papel timbrado da empresa; 

 Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento; 

 Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal; 

 Este formulário deverá ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta l icitação do 

regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123/2006. 
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ANEXO VIII 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE URANDI-BA E A EMPRESA 
............................., na forma que se segue: 

 
O Município de Urandi, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 13.982.632/0001 -40, com 
sede a Rua Sebastião Alves Santana, nº. 57, Centro, Urandi , BA, neste ato representado pelo prefeito 

municipal, senhor DORIVAL BARBOSA DO CARMO, brasileiro, casado, medico, portador da carteira de 
identidade nº. MG-5.249.312, CPF 733.993.886-91, residente e domicil iado nesta cidade de URANDI -BA, CEP – 
46.350.000, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a 
Empresa........................................., inscrita no CNPJ sob nº.................../..........-......., com sede à 

......................................................., na cidade de ....................................., neste ato repres entada pelo  Sr 

........................................., de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Processo Administrativo 
nº. 003/2019 e sua homologação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados 

celebração do presente contrato, mediante cláusulas  e condições seguintes: 
 
1 – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ORIGINAIS OU 
RECOMENDADAS PELO FABRICANTE), DESTINADOS A BOMBEADOR, MOTOR SUBMERSO, MOTOR 
CENTRÍFUGA, MOTOR M-90 DIESEL E GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS 
POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI – BA, sob o regime de empreitada de menor preço por valor 

global. 
 
2 – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1 – Para todos os efeitos legais e melhor caracterização da prestação de serviço, bem assim para definir 
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele 
estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 

2.1.1 – Edital do Pregão Presencial nº. 001/2019; 

2.1.2 – Proposta da Contratada. 
2.1.3 – Ata de Julgamento 
2.2 – Os documentos referidos em 2.1, são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, 

definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 
 
3 – DA VIGÊNCIA 

3.1 – O presente Contrato terá sua vigência a partir da data da s ua assinatura até 31 de dezembro de 2019, 

podendo ser prorrogado conforme art. 57, II da Lei 8.666/1993, e alterações posteriores. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto da licitação deverá ser realizado de acordo com a requisição da Secretaria 
responsável. 
 

4 – DO PREÇO 

4.1 O preço total para a execução dos serviços  deste contrato é o apresentado na proposta da contratada, o 
qual totaliza o valor de R$:................ (........), dividido nos seguintes itens:  

 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO  V.UN.R$ V.TOTAL R$ 
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4.2 – O valor retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas nos mesmos todas 
as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 
4.3 – As despesas decorrentes desta l icitação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício 

financeiro de 2019, a saber: 
 
Unidade Orçamentária: 09 – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 
Projeto atividade: 2161 – Gestão da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 

Elemento: 3390.30.00.00  - Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00  - Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 00. 

 
5 – FORMA DE EXECUÇÃO 
5.1 O objeto deste contrato deverá ser entregue em até 02 (dois) dias da data de emissão da requisição, sob 
pena de rescisão contratual, dentre outras penalidades legais. 

5.2 A realização do serviço deverá ocorrer nos locais estabelecidos na requisição, emitida pelo Setor de 
Compras. 
5.4 Os custos atinentes à realização do serviço correrão por conta da empresa contratada.  
 

6 – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1 Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados na Secretaria de Finanças do município de Urandi, 
em até 30 (trinta) dias de vencimento de cada pedido, através de transferência bancária para conta xxx, 

agência xxx, Banco do Brasil, mediante apresentação de Notas Fiscais/Faturas. 
6.2 As notas fiscais/faturas, que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 
dependerá da correção a ser efetuada. 
6.3 Juntamente com a nota fiscal deverão ser apresentadas  as seguintes certidões: FGTS, FEDERAL, ESTADUAL, 

MUNICIPAL E TRABALHISTA. 
6.4 À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da 
rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, 
diretamente para CONTRATANTE. 

 
7 – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
7.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio e 

expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.  
 
8 – DAS RESPONSABILIDADES 
8.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e, 

consequentemente, responde, civil  e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, 
venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.  
8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos, não se admitindo, em 

nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido 
os mesmos fora dos padrões exigidos. 
8.3 A contratada ficará na responsabilidade de arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.  
 

9 – DO REAJUSTE  
9.1 O preço pactuado será fixo e irreajustável, salvo quando, por algum fato ou motivo excepcional, 
imprevisível ou superveniente, devidamente comprovado junto à CONTRATADA, as obrigações para uma das 
partes tornem-se demasiadamente onerosas, constatando-se deste modo, uma quebra de equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. 
 
9.2 Caso a assinatura do contrato ocorra após o prazo de validade da proposta (sessenta dias), o termo inicial 

do período de reajuste será o último dia desse prazo.  
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9.3 A eventual autorização do reajuste de preço será concedida após a análise técnica e jurídica do 
CONTRATANTE, porém somente contemplará os serviços realiza dos a partir da data do protocolo do pedido do 
CONTRATANTE.  
 

9.4 Caso o pedido de reajuste seja protocolado após o prazo estabelecido na cláusula 9.1, a data de aniversário 
para fins de reajuste será alterada para 12 (doze) meses da data do pedido de reaj uste. 
 
9.5 O pedido de reajuste protocolado após o prazo estabelecido na cláusula 9.1 não altera o termo inicial e 

final do reajustamento.  
 
9.6 Enquanto eventuais solicitações de reajuste de preços estiverem sendo analisadas, a CONTRATADA não 

poderá suspender os fornecimentos, devendo os pagamentos serem realizados ao preço vigente. 
9.7 A CONTRATANTE deverá, quando autorizado o reajuste do preço, lavrar Termo Aditivo com os preços 
reajustados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem 
juros e correção monetária, em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de reajuste.  

 
9.8 Aplica-se ao pedido de revisão de preços as cláusulas 9.2, caput; 9.3 e 9.4. 
 

10 – DAS PENALIDADES 
10.1 O não fornecimento dos produtos nos prazos determinados pela CONTRATANTE importará na aplicação à 
CONTRATADA, de multa diária na ordem de meio por cento sobre o valor do contrato. 
10.2 A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita na cláusulas 10.1, no caso da mesma 

descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 
10.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter 
compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de 
possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de 

rescisão do pacto em apreço. 
10.4 A inexecução total do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar 
com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de 

tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.  
10.5 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos sub-itens 
precedentes. 
10.6 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver 

direito ou cobrados judicialmente. 
10.7 Requisitando o serviço da empresa vencedora, não prestando esta no prazo previsto, a critério da 
administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar (caso possua), 
sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 

 
11 – DA RESCISÃO 
11.1 A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 

anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos 
enumerados no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
11.2 A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 

11.3 Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da Lei Federal 
nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez 
por cento do valor do contrato. 

 
12 – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  
12.1 O presente contrato está vinculado ao processo administrativo Pregão Presencial nº 001/201 9. 
 

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, 
por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e 
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 
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13.2 Aplicam-se a este contrato as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta 
as l icitações e contratações promovidas pela administração pública. 
 
14 – DA TOLERÂNCIA 

14.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a 
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá 
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais 
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

 
15 – DO FORO 
15.1 – Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Urandi/BA, dirimir todas e quaisquer controvérsias 

oriundas deste contrato, renunciando expressamente a  qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por 
assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. 
 

Urandi/BA, ...........de................ de 2019. 
 
 

_________________________________________ 
DORIVAL BARBOSA DO CARMO 
PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
_________________________________________ 
REPRESENTANTE  
EMPRESA 

CONTRATADA 
 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
1. ________________________________________ 

CPF Nº.  
 
2. ________________________________________ 
CPF Nº 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


