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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 024/2019 

Forma de Fornecimento/Regime de Execução: Indireta por preços unitários 

Processo Administrativo nº: PA022805/2019 

Tipo: Menor Preço Global. 

 
 
 
 
 
OBJETO: Constitui objeto desta licitação a prestação de serviços de Reordenação de 

Luminotécnica, do Sistema de Iluminação Pública dos Logradouros, com fornecimento de 

materiais e equipamentos necessários para atender às demandas do Município de Irecê/BA. 

 

 

 

Site publicado: www.irece.ba.gov.br/ 

 

 

 

 

Joazino Alecrim Machado 

Pregoeiro 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL nº 024/2019 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 

Processo Administrativo nº PA022805/2019 
 

 
O MUNICÍPIO DE IRECÊ-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 13.715.891/0001-04, torna público que realizará, no dia 12 de Junho de 2019 às 
09:00 horas, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para  seleção de propostas 
para a prestação de serviços de Reordenação de Luminotécnica, do Sistema de Iluminação 
Pública dos Logradouros, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários para 
atender às demandas do Município de Irecê/BA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,  nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas altereações, aplicando-se 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste 
Edital.  
 
Disponibilidade do edital: A partir de 31/05/2019. 
Sessão de abertura:  12 de Junho de 2019 às 09:00h. 
Local: Sala de Licitação & Contratos, situada à Rua Lafayete Coutinho, s/n, (Antigo Fórum), 
Centro, Irecê-Bahia. 
 
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.irece.ba.gov.br/ e estará 
disponível na Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, durante o prazo de 
divulgação da Licitação até o recebimento dos envelopes.  
 
As empresas interessadas em participar do certamente deverão informar através do e-mail: 
licita_irece@hotmail.com, os dados básicos de cadastramento (Razão Social, Endereço, CNPJ, 
Telefone Comercial, Fax Comercial, Pessoa de Contato e telefones). Este pré agendamento 
não é de caráter obrigatório, visa apenas criar condições para que a Comissão Permanente de 
Licitação possa enviar quaisquer comunicados, esclarecimentos e/ou observações pertinentes 
ao processo licitatório, caso seja necessário. 
 
Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS 
dos licitante, deverão ser entregues na sessão de abertura no dia 12 de Junho de 2019 às 
09:00h, no endereço Sala de Licitação & Contratos, situada à Rua Lafayete Coutinho, s/n, 
(Antigo Fórum), Centro, Irecê-Bahia, perante a Comissão de Licitação. 
 
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 estabelecido, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
A licitação objeto deste EDITAL poderá ser adiada ou revogada por razões de Interesse 
público, sem   que   caiba   às licitantes qualquer   direito   a   reclamação   ou indenização por 
estes motivos, de acordo com o art.49 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

  
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO; 
ANEXO IA – TERMO DE VISTÓRIA TÉCNICA; 
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ANEXO IB – DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO PROJETO EXECUTIVO; 
ANEXO IC – PLANILHA ESTIMATIVA DE CONSUMO E ECONOMIA PREVISTA E PLANILHA 
DE PREÇOS; 
ANEXO ID – PLANILHA LAMPADAS INSTALADAS NO MUNICIPIO; 
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS DO EDITAL; 
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE MICROEMPESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR;  
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO;  
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO; 
ANEXO VII – CONTRATO MINUTA; 
ANEXO VIII – MODELO DE ORDEM DE PAGAMENTO; 
ANEXO IX - MODELO DE ÓFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 
 
1. DO OBJETO  
 
1.1 O objeto da presente licitação é  a prestação de serviços de Reordenação de 
Luminotécnica, do Sistema de Iluminação Pública dos Logradouros, com fornecimento de 
materiais e equipamentos necessários para atender às demandas do Município de Irecê/BA, 
conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto e demais 
anexos que fazem parte integrante do presente Edital. 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar deste Pregão, as empresas do ramo pertinente ao seu objeto, 
legalmente constituídas e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital, devendo 
estarem habilitadas na data do certame a emitirem notas fiscais para circulação de mercadoria 
de forma isolada ou reunida em consórcio.   
 
2.2 Não serão admitidas na presente LICITAÇÃO as entidades fechadas ou abertas de 
previdência complementar, as instituições financeiras, fundações, fundo de investimentos e as 
empresas com atividade de investidoras financeiras, ainda que reunidas em consorcio com 
outras sociedades empresárias que atendam às condições de habilitação. 
 
2.3 Será permitida a participação em CONSÓRCIO, sujeita às seguintes regras: 
 
2.3.1 No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança será da empresa 
brasileira; 
 
2.3.2 As empresas consorciadas   apresentarão instrumento   público   ou particular de 
compromisso de constituição de consórcio, subscrito por todas elas, indicando a empresa líder, 
que será responsável principal perante a Prefeitura, pelos atos praticados pelo   Consórcio, 
sem   prejuízo   da   responsabilidade solidária estabelecida no item 2.3.9 por meio do qual a 
empresa líder terá poderes para requerer, transigir, receber e dar quitação; 
 
2.3.3 As empresas consorciadas deverão apresentar compromisso de que, caso venham a ser 
vencedor na licitação, suas consorciadas constituirão SOCIEDADE DE PROPÓSITO 
ESPECÍFICO, segundo as leis brasileiras; 
 
2.3.4 Apresentação   conjunta, mas   individualizada, da   documentação relativa à habilitação 
jurídica, à qualificação econômico-financeira, à regularidade fiscal , à regularidade trabalhista, 
certidões e declarações exigidas neste EDITAL; 
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2.3.5 As empresas consorciadas poderão apresentar em conjunto a documentação relativa a 
qualificação técnica e poderão somar seus quantitativos técnicos para   o   fim   de   atingir   os   
limites   fixados   neste EDITAL.  
 
2.3.6 As     consorciadas     poderão     somar     seus     patrimônios     líquidos 
independentemente da proporção da respectiva participação no CONSÓRCIO, para   o   fim   
de   atingir   os limites   fixados   neste EDITAL relativamente   à qualificação econômico-
financeira. 
 
2.3.7 As   empresas   consorciadas   não   poderão   participar   da LICITAÇÃO isoladamente 
nem por intermédio de mais de um consórcio; 
 
2.3.8 Não será admitida a inclusão, substituição, retirada ou exclusão de integrantes de 
eventual CONSÓRCIO, até a data de assinatura do contrato; 
 
2.3.9 As empresas consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados em 
CONSÓRCIO, tanto na fase da licitação quanto na da execução do CONTRATO; 
 
2.3.10 A inabilitação ou desclassificação de qualquer consorciada acarretará, 
automaticamente, a inabilitação do CONSÓRCIO da presente LICITAÇÃO. 
 
2.4 As pessoas jurídicas estrangeiras deverão:  
 
2.4.1 Apresentar decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
2.4.2 Atender à exigência dos itens de habilitação mediante apresentação de documentos   
equivalentes, autenticados   pelos   respectivos   consulados   e traduzidos por tradutor 
juramentado; 
 
2.4.3 Possuir, na data de apresentação dos envelopes, representante legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 
 
2.5 Não será admitida nesta LICITAÇÃO a participação, direta ou indiretamente, isoladamente 
ou em CONSÓRCIO, de pessoa jurídica: 
 
2.5.1 Que tenha sido condenada, por sentença transitada em julgado, à pena de interdição de 
direitos devido à prática de crimes ambientais, conforme disciplinado na Lei Federal nº 
9.605/98, ações civis públicas e ações indenizatórias de natureza ambiental; 
 
2.5.2 Que esteja cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, nos termos do disposto nos artigos 87, inciso 
III e 88 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
2.5.3 Declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos dos 
artigos 87, inciso IV e 88 da Lei Federal nº8.666/93; 
 
2.5.4 Cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam 
servidores da Administração Direta ou Indireta do MUNICÍPIO, ou que o tenham sido nos 
últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta licitação.  Será vedada também a 



               
 
 
 
  
  

5/40 

Prefeitura Municipal de Irecê/BA 
Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA 

CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733 

Site: www.irece.ba.gov.br 

participação de licitantes que possuam em seus quadros funcionais profissional que tenha 
ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do 
MUNICÍPIO, nos últimos 12 (doze) meses, devendo   apresentar   declaração   de   
atendimento   a   tal requisito. 
 
2.5.5 De mais de uma sociedade sob controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou 
jurídicas.  
 
2.5.6 De sócios ou diretores que pertençam simultaneamente, as mais de uma firma licitante. 
 
2.5.7 Concordatária, ou em recuperação judicial, ou extrajudicial, ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. 
 
2.6 É vedada a participação de cooperativa em razão do objeto da licitação. 
 
2.7 Não se admitida a participação de empresa, consorcio ou integrante que tenha (m) sido 
declarada (s) inidônea (s) pela Administração Pública e, caso participe do processo licitatório, 
estará (ao) sujeita (s) às penalidades previstas no Art.97, parágrafo Único da Lei Federal 
8.666/93; 
 
2.8 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas, sendo que o Município de Irecê, não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
2.9 A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos 
deste Edital, seus Anexos e leis aplicáveis. 
 
2.10 os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, por qualquer processo de cópia autenticada via cartório competente, ou 
autenticação eletrônica. 
 
2.11 Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar 
reclamações ou recursos e assinar as atas os licitantes credenciados, o Pregoeiro e os 
membros da Equipe de Apoio. 
 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 No dia horário e local designados para recebimento dos envelopes, a Licitante deverá 
credenciar um representante,  que deverá comparecer pontualmente no horário previsto 
para a abertura da sessão munido de todos os documentos sob pena de não credenciamento 
no certame. 
 
3.2 As licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro por meio de 
representante devidamente munido do contrato social autenticado, original do documento de 
identificação oficial acompanhado por cópia autenticada, e uma procuração, original ou cópia 
autenticada, que o nomeie a participar de procedimento licitatório em nome da licitante 
(empresa ou consórcio) respondendo por sua representada(s), comprovando os necessários 
poderes para formular verbalmente lances de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar 
as razões de recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente 
certame. 
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3.3 No caso de CONSÓRCIO, o representante deverá  também apresentar procuração das 
empresas consorciadas em favor da empresa líder, lhe concedendo poderes para lhe 
representar no certame e constituir representante.   
 
3.4 Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 
um deles poderá representar apenas uma empresa ou consorcio. 
 
3.5 A ausência ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a 
intervenção da licitante no certamente, especialmente quanto à oferta de lances e a 
interposição de recursos. 
 
3.6 A Licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado 
ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro. 
 
3.7 Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a 
participação de outras Proponentes.  
 
3.8 No caso de sociedade estrangeira, o representante deverá apresentar comprovante de 
residência e domicilio no Brasil e a procuração será acompanhada dos documentos 
comprobatórios dos poderes do(s) outorgante(s), com assinaturas reconhecidas por notário. 
 
3.9 Os documentos de credenciamento devem ser entregues à Comissão além dos envelopes: 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS conforme descrito nos 
títulos: “IV”, “V” e “VI” abaixo.  
 
4. DO VALOR ESTIMADO   
 
4.1 O valor máximo estimado para realização do projeto que trata este Pregão é de R$ 
16.800.000,00 (dezesseis milhões e oitocentos mil reais): 
  

Objeto Valor estimado 
O objeto da presente licitação é  prestação de serviços de 
Reordenação de Luminotécnica, do Sistema de Iluminação 
Pública dos Logradouros, com fornecimento de materiais e 
equipamentos necessários para atender às demandas do 
Município de Irecê/BA, conforme especificados no Anexo I – 
Termo de Referência/Especificações do objeto e demais anexos 
que fazem parte integrante do presente Edital. 

R$ 16.800.000,00 
 
 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
5.1 As Proponentes deverão entregar dois envelopes, devidamente fechados de forma 
indevassável, contendo as páginas numeradas, com os dizeres na parte externa e frontal: 
 
NOME DA EMPRESA OU CONSÓRCIO 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS  
MUNICÍPIO DE IRECÊ-BA

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 
 
NOME DA EMPRESA 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
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MUNICÍPIO DE IRECÊ-BA
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 
 
6. DO ENVELOPE Nº 01 “PROPOSTA DE PREÇOS” 
 
6.1. No Envelope “Proposta de Preços” constará a carta-proposta, contendo a planilha de preço 
do anexo IA, e os anexos: ANEXO IB, ANEXO IC, e ANEXO ID todas preenchidas e 
informando os prazos para entrega tanto dos equipamentos como de todos os serviços 
executados, dentro do estabelecido rigorosamente no Anexo I.  
 
6.2. As planilhas deverão ser redigidas, preferencialmente, em 01 (uma) via datilografada ou 
editada por computador, em língua portuguesa, com linguagem clara, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas. Obdecendo estritamente os modelos dos anexos para facilitar e agilizar o 
andamento dos trabalhos. As referidas planilhas padrão de preenchimento (parte integrante e 
obrigatória das propostas) deverão ser fornecidas em meio magnético inserido no envelope da 
proposta, contendo especificação dos serviços/materiais cotados, segundo as exigências 
mínimas apresentadas nesse Edital e seus anexos.  
 
6.3. Indicar na Carta Proposta os seguintes itens: 
 
6.3.1. Razão social da proponente; 
6.3.2 Endereços completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, Cep, (UF); 
6.3.3. Telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail); 
6.3.4. Banco, número da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os 
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame; 
6.3.5. Pessoa responsável pela assinatura do contrato, com endereço residencial, estado civil, 
profissão, cópia da carteira de identidade e do CPF; 
6.3.6. Responsável pelo contato com a Prefeitura com os telefones para localização. 
 
6.4. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 
abertura do envelope “proposta”. Se a proposta não informar este prazo será esta a validade 
considerada. 
 
6.5. Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente 
nacional, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº 9.069/95), 
discriminados por item, em algarismo (unitário e total). No preço ofertado deverão estar 
incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como: fretes, impostos, 
taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do 
objeto ora licitado. 
 
6.6. As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos poderão ser 
verificado quanto a erros fragrantes e de simples correção tal qual a discrepância entre valor 
total grafado em algarismos e por extenso: prevalecendo o de valor compatível com o objeto do 
pregão, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro caso este decida fazer. 
 
6.7. O valor final total ofertado na fase de lances poderá ser ajustado no valor do lance ou a 
menor quando da apresentação de nova proposta, devendo esta ser apresentada com cálculos 
exatos observando a quantidade de casas decimais estabelecidas acima. 
 
6.8. A proposta deverá conter o preço mensal e total multiplicando o preço mensal pelo número 
de parcelas considerado;  
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6.9. Na planilha de preço deverá constar expressamente, sob pena de desclassificação que 
quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos 
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o objeto ser fornecido sem 
ônus adicionais. 
 
7. DO ENVELOPE Nº 02 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
 
7.1. A licitante deverá apresentar dentro deste envelope, os documentos relacionados a seguir. 
Os documentos devem ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada pela 
Comissão de Licitação ou Cartório. No momento da sessão não serão autenticados 
documentos pelo(a) pregoeiro(a), nem equipe de apoio. 
 
7.2. REGULARIDADE JURÍDICA 
 
7.2.1. Certidão simplificada de arquivamento ou formulário de Registro de empresário Individual 
naJunta Comercial, no caso de firma individual. 
 
7.2.3. Ato constitutivo – Estatuto ou Contrato Social em vigor (que poderá ser apresentada na 
forma consolidada, substituindo o contrato original), devidamente registrado, em se tratando de 
Sociedades Empresariais e, especificamente, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição e posse de seus administradores, com a publicação no Diário Oficial 
da Ata de Assembleia que aprovou o Estatuto. 
 
7.2.4. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
 
7.2.5 Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício. 
 
7.2.6 Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
7.2.7 Declaração formal de que atende às disposições do artigo 9º, incisos I, II e III da Lei 
8.666/93.  
 
7.2.8 No caso de CONSÓRCIO, a LICITANTE deverá apresentar ainda   instrumento   de   
constituição   de   consórcio   ou   de   compromisso   de constituição de CONSÓRCIO 
subscrito    por    todas    as    consorciadas, contemplando: 
 

(a) Denominação do consórcio; 
(b) Objetivos do consórcio, que deverão incluir a participação na presente licitação e, 
em sendo vencedor, constituir - se em sociedade de propósito específico, nos termos do 
item 3.3.3 do presente EDITAL; 
(c) Composição do consórcio, com a indicação do percentual da participação de cada 
uma das consorciadas na licitação;  
(d) Indicação da empresa líder do consórcio; 
(e)Compromisso   de   que   as consorciadas   responderão   isolada   e solidariamente  
por  todas  as  exigências  do  instrumento  convocatório  e pelos  atos  praticados  pelo  
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consórcio,  na  fase  da  licitação,  cobrindo integralmente todas as obrigações 
assumidas na proposta de preços e no contrato; 
(f) Procuração   outorgando   à empresa   líder   poderes   expressos, irretratáveis e 
irrevogáveis para concordar com condições, transigir, recorrer   e   desistir   de   recurso, 
receber   notificações   e   citações, comprometer - se a assinar, em nome do consórcio 
e das demais consorciadas, quaisquer papéis e documentos relacionados com o objeto 
da concessão. 
 

7.2.9 A licitante deve apresentar os documentos de regularidade jurídica, no credenciamento. 
Caso a licitante não credencie representante deve juntá-la no envelope de documentação. 
 
7.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da 
Fazenda. 
 
7.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto da licitação. 
 
7.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão conjunta emitida 
relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e 
Certidão expedida pela Delegacia da Receita Federal, inclusive contribuições sociais, ambas 
da unidade da federação onde a empresa licitante tem sua sede. 
 
7.3.3. Prova de regularidade e de possibilidade de fornecimento de materiais junto à Fazenda 
Estadual, através de Certidões expedidas pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da 
unidade da federação onde a licitante tem sua sede, juntamente com a certidão do SINTEGRA, 
devendo conter a Inscrição Estadual Ativa. 
 
7.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão expedida pela 
Secretaria de Finanças do Município ou equivalente onde a licitante tem sua sede. Estão 
isentas da apresentação as empresas com sede no Distrito Federal.  
 
7.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
7.3.6. Prova de regularidade relativa à justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT), em atendimento ao exposto na Lei Federal 12.440/11. 
 
7.4. QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA 
 
7.4.1. Certidão Negativa de pedido de Falência ou Concordata, ou Recuperação Judicial, 
expedido pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 30 
(trinta) dias corridos. Para esta certidão só será aceita outra validade se estiver expresso no 
próprio documento. 
 
7.4.2 Para comprovação da qualificação econômico-financeira, a LICITANTE individual ou o 
CONSÓRCIO deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
7.4.2.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
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apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua 
sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, devendo comprovar valor do capital social ou patrimônio líquido mínimo 
igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação.  
 
7.4.2.2 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou técnico registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade em que tiver sede a LICITANTE, com a indicação do 
número das páginas transcritas no livro diário, e ser registrado nos órgãos competentes (Junta 
Comercial do Estado em que se localizar a sede da LICITANTE). O balanço poderá ser 
substituído na forma da lei pelo SPED Contábil. 
 
7.4.2.3 No caso de sociedade anônima, o balanço deverá estar publicado em órgãos de 
imprensa, na forma da legislação vigente. 
 
7.4.2.4 Para   empresas   do   tipo   sociedade   limitada, deve   ser apresentado o balanço 
devidamente acompanhado da cópia do termo de abertura e encerramento do livro em que se 
acha transcrito, com o registro na Junta Comercial. 
 
7.4.2.5 Para empresas constituídas há menos de um exercício financeiro deve ser apresentado 
o Balanço de Abertura ou o último balanço patrimonial levantado, na forma do art.  31, I,da LEI 
DE LICITAÇÕES. 
 
7.4.2.6 Para empresas estrangeiras deve ser apresentado o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, com todos os valores 
convertidos para R$ (reais). 
 
7.4.2.7 A comprovação do patrimônio líquido deverá ser feita, no caso de CONSÓRCIO, 
consoante estabelecido no item 2.3.6. 
 
7.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
7.5.1.  O licitante deverá apresentar registro ou visto no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA, em que possui domicilio e, caso for classificada vencedora, 
realizar a inscrição perante o conselho desta circunscrição.  
 
7.5.2. O licitante deverá disponibilizar nesse envelope a planilha abaixo preenchida: 
 

Kwh mensal 

CONSUMO ATUAL    
CONSUMO APÓS TROCA 
PARA LED 

  

ECONOMIA (*)   

(*) Deverá ser apresentado planilha detalhando o cálculo da economia proposta. 
 
7.5.3 PARA AS LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE RUA: Na fase de habilitação, o licitante deverá 
ter em mãos os laudos dos ensaios em laboratórios nacionais idôneos  acreditados pelo 
INMETRO atendendo os requisitos da Portaria 20/17, especialmente os laudos UV, 
comprovando o total atendimento dos requisitos descritos no termo de referência:  
 
7.5.3.26. Para possibilitar que o município possa efetuar em um futuro uma nova etapa de 
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modernização de seu parque de iluminação pública de rua, deve constar na documentação 
que as luminárias a serem instaladas na iluminação pública de rua são dimiriáveis para 
implementar funções de redução de potência em locais programados, possibilitar também a 
implantação futura de aplicações para os serviços caracterizados como SMARTCITY ou 
equivalente, conforme exige o item 4.5 do termo de referência. 
7.5.3.27 Os certificados para implementação das luminárias de vias públicas emitidos por 
laboratórios acreditados em laboratórios internacionais deverão estar acompanhados 
necessariamente por tradução juramentada.  
 

7.5.4. PARA AS LÂMPADAS Bulbo e as Tubulares Certificação INMETRO conforme portarias 
INMETRO 389 de 2014, 143 de 2015 que é complementar a portaria 389 e a portaria 144 de 
2015, e para os demais laudos de ensaio realizados em laboratórios nacionais acreditados pelo 
INMETRO, comprovando o total atendimento dos requisitos descritos neste edital e em seus 
anexos inclusive o termo de referência. 
 
7.5.5. PARA QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
 
7.5.5.1 licitante deverá apresentar no mínimo um RT – Responsável Técnico com sua 
documentação que o habilite para tal execução dos serviços de acordo com o estabelecido por 
um ou mais dos Conselhos Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA do país na pasta 
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, devendo comprovar que o seu RT possui ART – 
Atestado de Capacidade Técnica de ter executado os serviços compatíveis em características 
ao objeto licitado. Para compravação operacional da licitante, a empresa deverá comprovar ter 
executado serviços compatíveis em características e quantidades com o objeto da licitado, ou 
seja, a soma de 7.000 (Sete Mil) equipamentos de luminárias/lâmpadas publicas de rua do tipo 
Vapor de Mercurio ou Vapor de Sodio  ou Incadescentes ou Vapór Metalico ou LED. A 
comprovação desta exigência poderá ser cumprida por atestados de capacidade técnica 
emitidos em nome do Responsavel Tecnico da empresa devidamente registrado no CREA. 
 

7.5.5.2 O responsável técnico deverá integrar o quadro permanente da LICITANTE, na data 
prevista para a entrega dos envelopes, e/ou profissional que venha a ser contratado para o 
quadro permanente. 
 

7.5.5.2.2 A   comprovação   de   vínculo   poderá   ser   feita   através   de contrato de trabalho 
(com a devida anotação em CTPS) ou de contrato de prestação de serviços profissionais, ou 
ainda, de promessa de contrato de prestações de serviços profissionais (contendo obrigação 
firme de o técnico assumir a função de responsável técnico em caso de a LICITANTE sagrar-se 
vencedora do certame). 
 

7.5.5.2.3 A licitante deverá comprovar ao menos uma experiência anterior similar ao objeto da 
licitação (Reordenação de Luminotécnica, do Sistema de Iluminação Pública). 
 
7.6. DA VISITA TÉCNICA E DO PROJETO EXECUTIVO 
 
7.6.1. Nenhuma empresa poderá participar do certame sem a prévia Visita Técnica e 
apresentar declaração comprometendo apresentar o projeto executivo preliminar/conceitual em 
até 60 (sessenta) dias, caso sua proposta seja a ganhadora. 
 
7.6.2. As empresas interessadas deverão, por intermédio de um engenheiro autorizado, visitar 
os locais das futuras instalações das luminárias, declarando que tem conhecimento e estar 
ciente das condições locais e características para subsidiar a elaboração da proposta de 
preços e sua execução, devendo agendar a visita pelo telefone (74) 3688-6500 / 3641 3116. 
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7.6.3. Em caso de consórcio, as empresas interessadas, e apenas uma das consorciadas, 
deverá marcar visita técnica. 
 
7.6.4. As despesas decorrentes desta visita, bem como as demais incorridas na fase de

 

proposta, correrão por conta exclusivas das empresas interessadas, sem qualquer direito a 
indenização, reembolso, ou compensação a qualquer título.  
 
7.6.6. A empresa vencedora deverá apresentar Projeto Executivo definitivo (detalhamento de 
todo os serviços a serem executados, materiais a serem utilizados, necessidade de 
fornecimento de material suplementar, o processo de instalação, os recursos das equipes, o 
planejamento da substituição, a confirmação dos locais e dos levantamentos efetuados, a 
situação dos braços das luminárias, os requisitos de cada local para o atendimento da norma 
NBR 5101, o cronograma de substituição, cronograma de reuniões de acompanhamento, 
definição de prioridades em comum acordo e outros) no prazo de até 60 (sessenta) dias após  
a apresentação do projeto executuvo preliminar/conceitual.  
 
7.7. OUTROS DOCUMENTOS 
 
7.7.1. Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em Trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e nem menores de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (anexo V). 
 
7.7.2. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo. (Anexo VI) 
 
7.7.3 Declaração da empresa informando que seus sócios, proprietários, dirigentes ou 
assemelhados não possuem qualquer vínculo com a Prefeitura Municipal (Anexo VII) 
 
7.7.4 Certidão negativa emitida pelo Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS. 
 
7.7.5 Certidão negativa pelo Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por atos de 
Improbidade Administrativa mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ 
 
7.7.6 Certidão negativa de empresas Inidôneas, mantida pelo Tribunal de Contas da União -
TCU 
 
7.7.7. Ainda que possuam restrições fiscais ou fazendárias, as micros e pequenas empresas 
deverão apresentar a totalidade dos requisitos dispostos na cláusula 8.3 acima e alíneas desta, 
exigidos para fins de comprovação da regularidade fiscal. 
 
7.7.8. Os documentos emitidos por via INTERNET terão seus dados conferidos pela Equipe de 
Apoio perante o site correspondente. 
 
7.7.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
7.7.10. Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências do edital ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a 
Proponente inabilitada. 
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7.7.11. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão à inabilitação do 
Proponente. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com 
data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, não se aplicando aos documentos em que 
a validade já esteja determinada neste Edital. 
 
8. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
8.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência de impugnar o Edital, aquele 
que não o fizer em até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do Pregão, por 
meio do e-mail: licita_irece@hotmail.com cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas subsequentes. 
 
8.2. Acolhida à petição de impugnação contra o Edital, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
9.DA SESSÃO DO PREGÃO 
 
9.1. O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se a fase de credenciamento. 
 
9.2. Na abertura da sessão os envelopes deverão estar lacrados e rubricados, não se 
admitindo o rompimento do lacre para retirada ou inserção de quaisquer documentos sob pena 
de desclassificação. 
 
9.3. Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará divulgação 
verbal dos interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances 
durante a sessão do pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes “PROPOSTA DE 
PREÇOS” e, “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
9.4. Abertos os envelopes, serão feitas as suas conferências, análise de suas conformidades 
com as exigências do Edital e posterior rubrica pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes. 
 
9.5. Cumprido os Itens: 9.1.,9.2., 9.3. e,9.4., serão desclassificadas as propostas que:   
9.5.1. Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos. 
 
9.5.2. Apresentarem economia em kwh mensal inferior a prevista na clausula 1.1. do Termo de 
Referência 
 
9.5.3. Apresentarem o valor em reais da parcela mensal a ser cobrada somada ao valor de 
consumo de energia após a substituição superior ao somatório estabelecido na cláusula 9.1 do 
termo de referência,  
 
9.5.4. Bem como também serão desclassificadas aquelas que não venham a ter demonstrada 
sua capacidade técnica através da documentação requisitada nesse Edital e seus anexos;  
 
9.6. Para fins de ordem de classificação das propostas, da melhor para a pior será considerado 
a proposta que apresentar a menor parcela mensal em reais com o MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
9.7.  O Pregoeiro procederá à classificação das propostas e aquelas que tenham valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à melhor classificada, para 
participarem dos lances verbais. 
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9.8. Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 9.6 e 9.7, serão 
classificadas as propostas subsequentes até o máximo de três, já incluída aí a de MENOR 
PREÇO GLOBAL. 
 
9.9. Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais 
conforme item 9.7, a ordem para esses lances será definida através de sorteio. Às Licitantes 
proclamadas classificadas serão dadas a oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de menor preço, 
iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor. 
 
9.10. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que 
definirá a sequência dos lances seguintes. 
 
9.11. O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço. 
 
9.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
9.13. O Pregoeiro poderá negociar com a Licitante excluída da participação dos lances verbais, 
na forma do item 9.12, caso a Proponente vencedora seja inabilitada, observada uma nova 
ordem de classificação. 
 
9.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades cabíveis. 
 
9.15. Caso não se realize lances verbais, será verificado a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro 
poderá caso julgue necessário negociar diretamente com a Proponente para que seja obtido 
melhor preço. 
 
9.16. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 
exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
9.17. Se o detentor da melhor proposta não for qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte e houver, de acordo com a ordem de classificação, propostas elaboradas por 
microempresas ou empresas de pequeno porte que superem a de menor valor em intervalo não 
maior que 5%, o pregoeiro deverá convocar o detentor da melhor colocada delas para, caso 
queira, apresentar nova proposta no prazo de até cinco minutos. 
 
9.18. Se a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte não se valer do direito de 
preferência a que alude o item anterior, o pregoeiro deverá convocar os demais licitantes, de 
acordo com a ordem de classificação, que sejam microempresas ou empresas de pequeno 
porte e que se enquadrem na hipótese do item 9.17 para, acaso queiram, exercer igual 
prerrogativa. 
 
9.19. Se nenhum dos licitantes exercerem o direito de preferência, o objeto será adjudicado ao 
detentor da proposta originariamente vencedora do certame. 
 
9.20. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela 
primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente 
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a respeito. 
 
9.21. Sendo aceitável a oferta, será verificada o atendimento das condições de habilitação pela 
Licitante que a tiver formulado através do ENVELOPE “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
9.22. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser saneadas na Sessão Pública de Processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante substituição e apresentação de documentos, ou verificação 
efetuada por meio eletrônico hábil de informações e certificado pelo (a) Pregoeiro (a). 
 
9.23. Constatado o atendimento pleno às exigências do edital, será declarada a Proponente 
vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro. 
 
9.24. Se a oferta do Proponente não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Se a empresa vencedora for microempresa ou 
empresa de pequeno porte e apresentar alguma restrição nos documentos de regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a 
regularização da documentação (art. 43, § 1º, LC123/06).  
 
Parágrafo Único: No caso da licitante declarar ser microempresa ou empresa de pequeno porte 
para obter os benefícios do que trata a lei complementar 123/2006 de forma ilícita, com intuito 
de obter vantagem em relação as demais licitantes, incorrerá na pratica do crime previsto no 
artigo 335 do código penal, e no artigo 46 da lei 8443/92.  
 
9.26. Da sessão lavrar-se-á ata de registro de preços, na qual será registrado os valor da 
proposta classificada, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Licitantes Credenciados 
presentes e membros da Equipe de Apoio.  
 
9.27. A Licitante vencedora, no tempo fixado pelo Pregoeiro, deverá apresentar nova Proposta 
contendo os preços, unitário com no máximo duas casas decimais e global, obtidos através da 
negociação efetuada na fase de lances verbais. 
 
9.28. Se a licitante vencedora, injustificadamente não apresentar situação regular no ato da 
assinatura do contrato, a sessão poderá ser retomada e, os demais licitantes serão chamados, 
na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado 
que o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente 
às penalidades constantes neste edital. 
 
9.29. Ocorrendo à hipótese prevista na letra anterior, a sessão do Pregão será retomada. 
 
10.DOS RECURSOS 
 
10.1 Declarada a vencedora, qualquer que seja a Licitante, desde que motivadamente e ao 
final da sessão, sob pena de preclusão, poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, 
que será registrada resumidamente em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 
dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais Licitantes desde logo 
intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término 
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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10.2. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, iniciando-se com a 
manifestação motivada do recorrente de sua intenção, devendo ocorrer imediatamente após a 
declaração do vencedor do certame, podendo ser formulado verbalmente na sessão ou por 
escrito, neste caso, deverá ser protocolizado e dirigido ao Senhor Prefeito Municipal de IRECÊ-
BA, por intermédio do Pregoeiro. 
 
10.3 O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela Autoridade Superior, importará a 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.4. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente adjudicarão objeto à Licitante vencedora. 
 
10.5. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, através de comunicação por escrito ou via fax. 
 
10.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante durante a sessão do pregão 
importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
pregoeiro ao vencedor na mesma ata efetivando a homologação da proposta ganhadora. 
 
11. DO CRITÉRIO E FORMA DE JULGAMENTO 
 
11.1. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, 
estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertado o MENOR PREÇO 
GLOBAL. 
 
11.2. O resultado do julgamento das propostas será disponibilizado aos interessados na 
Prefeitura Municipal de IRECÊ-BA na sala da Comissão Permanente de Licitação, para 
intimação e conhecimento dos interessados.  
 
12. DA FORMA DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 
 
12.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações do ANEXO I (Termo 
de Referência). 
 
12.2. O prazo de início de implantação dos serviços será de até 120 (cento e vinte) dias, 
contados do recebimento das ordens de serviços, que por sua vez, serão emitidas após a 
aprovação do projeto executivo definitivo pela contratante.  
 
12.3 Os locais destinados as instalações deverão proporcionar o atendimento a Normativa 
ABNT NBR 5101, desde que as condições de instalação (espaçamentos e altura dos postes, 
dimensionamento das vias de circulação de veículos e de pedestres) proporcione o 
atendimento da referida norma nos quesitos de iluminância média e uniformidade média e 
demais normas associadas constantes neste Termo de Referência acompanhadas de 
acessórios  indispensáveis  ao seu perfeito funcionamento. 
 
12.4 As adequações das conformidades para a devida instalação das luminárias, de acordo 
com o cronograma realizado, serão realizadas pela contratante.  
 
12.5. O recebimento dos serviços será nos termos do art. 73 e, seguintes da Lei 8.666/93. A 
licitante vencedora deverá: 
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12.5.1. Instalar os equipamentos nos locais determinados pelo munícipio e dentro do que está 
estabelecido nesse edital e seus anexos e limitados unicamente ao total licitado.  
 
12.5.2. Fazer a substituição dos equipamentos por outro de característica idêntica ao instalado 
e aceito em caso de defeito, baixo desempenho ou necessidade de reparos, sem custo para a 
Prefeitura Municipal, durante os 5 (cinco) anos de garantia; exceto quando por furto, roubo ou 
ato de vandalismo, ou acidentes e por dolo da concessionária de energia elétrica local quando 
então os serviços serão executados, mas custos serão de responsabilidade da prefeitura, que 
deverão reembolsá-los no prazo da fatura vincenda. 
 
12.5.3. Executar a instalação e testes dos equipamentos para o cumprimento do contrato. 
 
12.6. A contratada na execução do objeto deste edital poderá utilizar de mão de obra de 
empresas terceirizadas, mantendo para ela, à responsabilidade integral e direta dos mesmos 
perante o município. 
 
12.7. A entrega deverá ser executada conforme cronograma aprovado no projeto executivo 
definitivo, com a emissão de todas as ordens de serviços, onde devem constar as quantidades 
e o(s) serviços/produto(s). 
 
12.8. O(s) material(is) ou serviços será(ão) recebido(s) da seguinte forma: 
 
12.8.1. Provisoriamente para posterior verificação da conformidade dos mesmos com as 
especificações e validades quando for o caso, devidamente após à aferição da qualidade e 
quantidade e consequente aceitação. 
 
12.8.2. Definitivamente após a aferição da qualidade e quantidade e consequente aceitação. 
 
12.9. Todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto, inclusive o frete até o local do 
município, correrão inteira e exclusivamente por conta da futura CONTRATADA. 
 
12.10. A Prefeitura Municipal através do departamento designado para acompanhamento 
adotará o seguinte critério de procedimento durante a vigência do contrato: 
 
12.10.1. Emitir todas as ordens de serviços, de uma única vez, conforme cronograma 
estabelecido no projeto executivo, onde constará a quantidade, o produto, local de cada 
substituição, incluindo endereço e responsável pelo acompanhamento dos serviços e data da 
emissão. 
 
12.10.2. A Prefeitura fornecerá equipe de apoio responsável para organizar junto aos órgãos 
de transito e segurança, para viabilizar bloqueios e ou facilidades necessárias para execução 
dos serviços nas vias e ou nos edifícios/prédios públicos em prol da segurança dos 
empregados da CONTRATADA e da população.  
 
12.10.3. Cópia das ordens de serviços será remetida ao responsável e indicado do município 
para acompanhar a substituição das luminárias dentro dos prazos contratados. 
 
12.10.4. O responsável pelo município aprovará as planilhas de medição (consolidação das 
atividades, conforme cronograma pré estabelecido por ambas as partes), de acordo com as 
ordens de serviços emitidas. 12.11. Caso ocorram irregularidades na execução dos serviços, 
serão adotados os seguintes procedimentos: 
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12.11.1. Será emitido um documento formal e protocolado com a CONTRATADA o motivo 
detalhado da irregularidade apresentada, podendo este em até 15 (quinze) dias úteis efetuar o 
devido reparo ou protocolar sua defesa, devendo o responsável apor seu de acordo ou não na 
defesa apresentada.  
 
12.11.2. Caso ocorram 5 (cinco) irregularidades não regularizadas e sem qualquer justificativa 
da CONTRATADA durante a vigência do Contrato, a Prefeitura Municipal notificará o 
fornecedor sobre os fatos decorrentes e apontados pelas Secretarias requisitantes. 
 
12.11.3. Tendo sido notificado cinco irregularidades de natureza grave constatada após o 
julgamento administrativo ou judicial (em caso de houver judicialização) e não havendo 
qualquer justificativa da CONTRATADA e está incorrer novamente no descumprimento das 
mesmas irregularidades, o contrato poderá ser cancelado, sendo adotadas as medidas listadas 
nos itens descritos no item XVIII abaixo (DAS PENALIDADES). 
 
Paragrafo Primeiro: Será considerado irregularidade de natureza grave o descumprimento de 10 
notificações de natureza simples, após o reconhecimento em decisão administrativa ou judicial, 
assegurado o direito ao contraditório sem que haja o cumprimento da obrigação da 
CONTRATADA, considerando-se assim uma falta de natureza grave.  
 
Parágrafo Segundo: Será considerado falta de natureza grave aquela que após o reconhecimento 
em decisão administrativa ou judicial, assegurado o direito ao contraditório àquela que interromper 
a prestação de serviço em mais de 50% do setor em referência por culpa exclusiva da 
CONTRATADA e esta não ter tomado as devidas providencias de reparo dentro dos prazos 
adequados.    
 
13. DO PAGAMENTO 
 
13.1. Após o aceite de cada uma das ordens de serviço, a CONTRATADA deverá emitir  as 
respectivas faturas com os seguintes dados:  
 
13.1.1. Data de emissão 
13.1.2. Estar endereçada 
13.1.3. Razão Social: Prefeitura do Município de  IRECÊ-BA 
13.1.4. Endereço: XXXXX 
13.1.5. CNPJ n° XXXXX 
13.1.6. Número da ordens de serviços correspondente 
13.1.7. Quantidade de kwh mensal economizado; 
13.1.8. Especificação do produto/serviço fornecido;  
13.1.9. Número e valor da parcela com o total da fatura que deverá ser proporcional ao total 
projetado do serviço correspondente executado através desta ordens de serviços; 
 
13.2. O Gestor do Município do contrato atestará o recebimento da primeira parcela com a 
Nota Fiscal de cada ordem de serviços concluída e aceita, e a partir desta automaticamente 
a cada 30 dias através do setor de pagamento do Município. 
  
13.3. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pela CONTRATADA de 
que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante 
apresentação das Certidões Negativa de Débitos como INSS e como FGTS. 
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14.DOS RECURSOS FINANCEIROS  
 
14.1.  As despesas desta contratação far‐se‐á da rubrica do orçamento de despesas do 
Munícipio e ou respectivamente de cada órgão deste, referentes ao somatório dos custeios 
com energia elétrica (consumo e manutenção) como da iluminação de rua, incluindo aí o 
repasse mensal da arrecadação da CIP nos termos do artigo 205 e seguintes da Lei LEI 
COMPLEMENTAR Nº. 16, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009, e da rubrica do orçamento de 
despesas do munícipio, caso necessário, conforme os termos abaixo. 
 
14.2. O Município emitirá autorização irretratável e irrevogável conforme anexo VIII deste edital 
a ser emitido pelo município, com encaminhamento via ofício ao Banco e/ou instituição 
financeira conveniada e que efetua o recebimento dos valores líquidos recolhidos pela 
Contribuição para Iluminação Pública – CIP do município, servindo esta arrecadação como 
garantia do adimplemento contratual, pelo prazo de 60 (sessenta) meses de cada uma das 
Ordens de Serviço, para ser utilizado em caso de atraso por parte do município superior a 15 
dias do vencimento de cada uma das parcelas, onde ficará automaticamente autorizado o 
repasse dos valores referente ao pagamento de cada uma das fatura/parcelas. 
 
14.3. As Partes celebrarão Contrato de Adminsitração de Contas com instituição financeira a 
qual será responsável pela movimentação da Conta Vinculada, de acordo com o estipulado 
abaixo: 
 
14.4 Após o recebimento das faturas e a comprovação da cláusula 13.3, o Município deverá 
notificar em 24 (vinte e quatro) horas contadas do recebimento de cada fatura, a instituição 
financeira para que o pagamento seja realizado à CONTRATADA. 
 
14.5. Caso os valores depositados na Conta Vinculada não sejam suficientes para o 
pagamento devido à CONTRATADA, o Município se compromete a preencher a Conta 
Vinculada com recursos orçamentários disponíveis, sempre que for necessário e até o limite do 
valor devido a cada mês à CONTRATADA.  
 
 
15.DOS REAJUSTES E DA RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA  
 
15.1. Será automaticamente corrigido o valor a ser pago a CONTRATADA quando do aumento 
de cada reajuste do valor da energia elétrica ou pelo índice inflacionário, aplicando-se o de 
maior índice.  
 
15.2. Os valores mensais poderão sofrer alterações, observando-se as disposições contidas na 
Lei 8666/93, artigo 65, e seus incisos. 
 
15.3. A solicitação de revisão de preço feita por parte da CONTRATADA deverá demonstrar de 
forma clara, por intermédio de planilha de custos, a composição do novo preço com seus 
argumentos.  
 
15.4. Na análise de solicitação, entre outros critérios, deverá ser realizada a comparação das 
taxas de juros praticadas no mercado brasileiro. 
 
15.5. Sendo julgado procedente o pedido de revisão, será mantido a mesma proporcionalidade 
diferencial da economia gerada e os propostos pelo licitante à época da realização do certame 
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licitatório. 
 
15.6. É vedado a CONTRATADA interromper os serviços objeto deste edital enquanto aguarda 
o deferimento ou não do pedido de revisão de preços por ela solicitada. 
 
16. DO CONTRATO 
 
16.1.  Será lavrado contrato conforme este edital, devendo os pagamentos ser feitos após a 
entrega de cada ordens de serviços aceita e emitida a primeira conta de energia pela 
concessionaria local de energia em respeito ao princípio de eficiência norteador da 
administração pública em 60 (sessenta) parcelas para cada ordens de serviços.  
 
16.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores designados pela 
Prefeitura Municipal ou Gestor do Contrato, que deverá além de acompanhar e fiscalizar, 
atestar as Notas Fiscais/Faturas dos serviços conforme este edital, desde que tenha sido 
executado a contento, e encaminhamento da documentação para cada respectivo pagamento. 
 
16.5. As decisões e providências solicitadas pelo servidor designado que ultrapassarem a 
competência do representante da CONTRATADA deverá ser solicitado ao seu gestor, em 
tempo hábil, para a adoção das medidas que se fizerem necessárias. 
 
16.6. A Administração, devidamente representada na forma dos subitens anteriores, somente 
poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais ofertados, sem ônus para a Prefeitura 
Municipal, se entregues em desacordo com as especificações estabelecidas no Termo de 
Referência/Especificações do objeto, neste Edital e no Contrato a ser firmado, na forma da 
minuta anexada. 
 
16.7. A adjudicatária deverá indicar um preposto, aceito pela Administração da Prefeitura 
Municipal para representá-la na execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
 
16.8. A licitante vencedora será oficialmente convocada para, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados do recebimento da convocação, assinar o termo de Contrato, sob pena de 
decair do direito contratado, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93. 
 
16.9. Como condição para celebrar o Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
16.10 No caso de empresas consorciadas deverão apresentar comprovação de constituição de 
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, segundo as leis brasileiras, na forma de Ltda, 
com sede no MUNICÍPIO e com estrutura administrativa, contábil e fiscal específica; 
 
16.11. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o 
Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, a Administração convocará a segunda 
empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, obedecido ao 
disposto nos incisos XXII e XXIII, do Art. 11, do Decreto 3.555/00, alterado pelo Decreto 
3.693/00 e do §2° do Artigo 64, da Lei 8.666/93. 
 
16.12. O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão 
parte integrante do contrato a ser firmado, independentemente de transcrição. 
 
16.13. É facultado a Prefeitura Municipal, quando a convocada não assinar o contrato no prazo 
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e condições acima estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida à ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar este Pregão, 
independentemente da comunicação prevista no Art. 81 da Lei 8.666/93. 
 
16.14. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro do prazo 
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
penalidades legalmente estabelecidas. 
 
16.15. O disposto neste subitem não se aplica às licitantes convocadas nos termos do §2° do 
Artigo 64, da Lei 8.666/93, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas 
pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e ao preço. 
 
17. DAS PENALIDADES  
 
17.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos do artigo 78 da Lei 8.666/93, a 
CONTRATADA poderá sujeitar-se as seguintes penalidades, a ser aplicada pela autoridade 
competente, garantida prévia defesa: 
 
17.1.1. Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 
 
17.1.2. Em caso de atraso injustificado na prestação do serviço do objeto, sujeitar-se-á o 
licitante vencedor à multa de mora de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor do contrato, ou 
conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso. A referida multa não 
impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique ou transações 
previstas na legislação vigente; 
 
17.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos seguintes termos; 
 
17.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a punição, que será concedida sempre 
que a CONTRATADA ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
 
17.1.5. Cancelamento do contrato e demais medidas previstas na Lei 10.520/02. 
 
18. DA HOMOLOGAÇÃO - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
18.1. Após a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ato continuo ao pregão, e a vista 
do relatório de julgamento, o Prefeito Municipal efetivará juízo de conveniência acerca do 
procedimento licitatório, homologando o contrato, ou se for o caso, mediante decisão 
fundamentada ele poderá revogar a licitação; 
 
18.2. A decisão da autoridade competente será afixada em mural da sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal; 
 
18.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
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estabelecidas. Esta sanção não se aplica aos licitantes remanescentes que forem chama dos 
de acordo com a ordem de classificação, e que não aceitarem a contratação nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro registrado, inclusive quanto ao prazo e preço. 
 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1. É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
pública. 
 
19.2. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
19.3. Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
19.4. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo do objeto ora licitado, sem 
expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento.  
 
19.6. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal. 
 
19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento 
da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta. 
 
19.8. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete 
irregularidade no procedimento, em termos de processualização, bem como, não importem em 
vantagem a um ou mais licitantes em detrimento dos demais. 
 
19.9. 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 ou instrumento equivalente. 
 
19.10. A Administração poderá, até a assinatura do contrato, inabilitar licitante, por despacho 
fundamentado, sem direito a indenização ao ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento 
da licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-
financeira e a regularidade fiscal da Licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo, a sessão para negociar 
diretamente com a Proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope 
“Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto 
deste Pregão, podendo apresentar o (s) documento (s) que vencer (em) seu prazo de validade 
após o julgamento da licitação. 
 
19.11. É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do processo na Coordenadoria 
de Licitações e Contratos desta Prefeitura no endereço anteriormente mencionado até a data 
da realização da sessão pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e 
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“Documentos de Habilitação”. 
 
19.10. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço 
citado no preâmbulo desse Edital, pelo telefax (74) 3641 3116 / 3117, das 7:30 às 13:30h, de 
segunda a sexta-feira, em dias de expediente na Superintendência de Licitações (OU ÓRGÃO 
COMPATÍVEL) desta Prefeitura, até 02 (dois) dias úteis imediatamente anteriores à data de 
julgamento dessa licitação. 
 
19.11. Informações adicionais podem ser obtidas através do E-mail: licita_irece@hotmail.com 
 
19.12. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente de  
Irecê/BA, com exclusão de qualquer outro. 
 
Irecê/BA, 03 de Junho de 2019. 

 

 
 

 
Elmo Vaz Bastos de Matos 

Prefeito Municipal 
 

 

 
 

Joazino Alecrim Machado 
Pregoeiro  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 
 
 
 
 

1. DO OBJETO  
 
Prestação de serviços de Reordenação de Luminotécnica, do Sistema de Iluminação Pública 
dos Logradouros, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários para atender às 
demandas do Município de Irecê/BA. 
 
 
 
 

(Disponível em arquivo separado). 
 
 
 
 
 
 
Irecê/BA, 03 de Junho de 2019. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Joazino Alecrim Machado 
Pregoeiro  
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ANEXO I - “A” 
TERMO DE VISTÓRIA TÉCNICA 
PREGÃO PRESENCIALNº 024/2019 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 
INFORMAR: NOME FANTASIA, RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO COMPLETO, 
REPRESENTANTE LEGAL E REPRESENTANTE TÉCNICO, TELEFONE E ENDEREÇO 
ELETRONICO; 
 
 
Declaramos para todos os fins de direito que a empresa acima identificada, na pessoa do   seu   
representante técnico, que   abaixo assina, portador   do   CPF  e CREA/  , esteve no local 
visitando  

 
e tomando conhecimento de todas as informações e das condições locais para 

cumprimento das obrigações do objeto do Pregão Presencial número 024/2019. 
 
A visita realizada e os elementos técnicos fornecidos são suficientes para os levantamentos 
necessários à elaboração da proposta bem como o desenvolvimento dos serviços a serem 
realizados, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas pela 
empresa em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços. Não serão aceitas 
reclamações posteriores sob alegação de aumento de serviços ou serviços e materiais não 
relacionados no Termo de Referência. 
 
XXXXX de XXXXX de 2019 
 
 
______________________________________  
SERVIDOR MUNICIPAL 
 
 
 
______________________________________  
RESPONSAVEL TECNICO  
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ANEXO I “B” 
DECLARAÇÃO APRESENTAÇÃO PROJETO EXECUTIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
024/2019 
 
 
 
Declaramos para os devidos fins que nos comprometemos a apresentar o projeto 
executivo preliminar/conceitual, em um prazo máximo de sessenta dias após a sessão 
de abertura das propostas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXXX DE XXXXX DE 2019. 
 
Local e Data 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Nome, RG do Representante Legal, Carimbo e Assinatura 
 
Carimbo do CNPJ 
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ANEXO I -“C” 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 
 
 
PLANILHA DE PREÇO:  
 

(A) Valor da Parcela Proposta (R$)    

(B) Número de Parcelas 60 

Valor Global da Proposta (R$) = (A) X (B)    
 
 
 

OBJETIVO 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 
RUA 

(A) CONSUMO TOTAL ATUAL (kwa/mês)   
(B) CONSUMO TOTAL APÓS SUBSTITUIÇÃO 
(kwa/mês)   

(A) - (B) DIFEENÇA DE CONSUMO   

QUANTIDADE DE LAMPADAS 7.065 
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ANEXO I - “D” 
PLANILHA SITUAÇÃO ATUAL E PROPOSTA DAS LAMPADAS/LUMINÁRIAS E PLANILHA 
DE PREÇO E DE ECONOMIA PROPOSTA A SER GERADA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
024/2019 
 
 

Sistema de Ilumunação Existente e Ampliação Programada Proposta Por LED 

Modelo da 
Lâmpada 

Potencia 
(W) 

Quant. 
Dias de 
Uso por 

Mês 

Horas de 
Uso por Dia 

(h) 
Quantidade Potencia 

VM 80 80 189 30 12     

VM 125 125 2951 30 12     

VM 250 250 13 30 12     

VM 400 400 10 30 12     

VS 70 70 988 30 12     

VS 150 150 375 30 12     

VS 250 250 889 30 12     

VS 400 400 1310 30 12     

MS 160 160 130 30 12     

MS 250 250 3 30 12     

MS 500 500 1 30 12     

MVM 70 70 13 30 12     

MVM 150 150 19 30 12     

MVM 250 250 14 30 12     

MVM 400 400 43 30 12     

FL 30 30 89 30 12     

FL 40 40 28 30 12     

Braço, 3M - 610 30 12     
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS DO EDITAL PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 024/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A empresa , inscrita no CNPJ (M.F.)  sob  o nº , sediada à Rua/Avenida nº , 
Setor/Bairro  ,na cidade de  Estado  de             , neste ato representado  pelo 
seu  sócio/procurador o Senhor _____________________nacionalidade 
_______________,estado civil___________________, residente e domiciliado 
na_____________________________________________, portador da Carteira de Identidade 
n°______________________         e CPF n°___________, DECLARA, sob as penas cabíveis que 
possui todos os requisitos exigidos  para  habilitação,  condições  de  qualificação  jurídica,  
técnica,  econômico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO ainda, estar ciente que a 
falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação e especificações mínimas 
obrigatórias do objeto, constante do Edital, ensejará aplicação de penalidade a Declarante. 
XXXXXXX, XXXXX de XXXXX de 2019. 
 
 
 
 
 
Nome, RG do Representante Legal, Carimbo e Assinatura 
Carimbo do CNPJ 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 024/2019 
 
 
A empresa , inscrita no CNPJ (M.F.)  Sob o nº , sediada à Rua/Avenida nº , 
Setor/Bairro 
  ,na cidade de  Estado  de_______, neste ato representado  pelo seu  
sócio/procurador o Senhor______________,nacionalidade_____________,estado 
civil_____________, residente e domiciliado 
na_______________________________________, portador da Carteira de Identidade 
n°________________e CPF n._______________,  DECLARA, sob  as penas  da  lei  e sem 
prejuízo das penalidades previstas neste edital, que é “MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE”, nos  termos  do  enquadramento  previsto  na  Lei  Complementar  nº  
123,  de  14  de Dezembro de 2006, que conhece na íntegra, e está, portanto, apta a exercer o 
direito de preferência como critério de desempate neste procedimento licitatório, realizado pelo 
Município de XXXXXXX. 
 
 
 
XXXXXXX, XXXXX de XXXXX de 2019. 
 
 
 
______________________________________________ 
Nome, RG do Representante Legal, Carimbo e Assinatura 
 
 
 
Carimbo do CNPJ 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 
 
 
 
 
A empresa , inscrita no CNPJ (M.F.)  sob  o nº , sediada à Rua/Avenida nº , 
Setor/Bairro_____________________ ,na cidade de  Estado  de_______, neste ato 
representado pelo seu  
sócio/procuradoroSenhor_________________,nacionalidade______________,estado 
civil_____________, residente e domiciliado 
na______________________________________________, portador da Carteira de 
Identidade n°______________  e CPF nº_______________ DECLARA,  para  fins  do  disposto  
no  art.7º,  inciso XXXIII da Constituição Federal, não emprega menor de 18(dezoito)anos em 
trabalho noturno, Perigoso ou insalubre e menores de16(dezesseis)anos em qualquer trabalho. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
XXXXXXX, XXXXX de XXXXX de2019 
 
 
 
 
Nome, RG do Representante Legal, Carimbo e Assinatura 
Carimbo do CNPJ 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 024/2019 
 
 
 
 
A empresa , inscrita no CNPJ (M.F.)  sob  o nº ,sediada à Rua/Avenida nº , 
Setor/Bairro  ,na cidade de  Estado  de_________, neste ator e presentado pelo 
seu  sócio/procurador o 
Senho__________________________________,nacionalidade_____________,estado 
civil______________, residente e domiciliado na________________, portador da Carteira de 
Identidade n°________________e CPF n°____________, DECLARA, sob as penas da Lei, que, 
até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos  para  sua  habilitação,  no  presente  
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
 
XXXXXXX, XXXXX de XXXXX de 2019. 
 
 
 
______________________________________________ 
Nome, RG do Representante Legal, Carimbo e Assinatura 
 
 
 
Carimbo do CNPJ 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 
 
 
 
 
A empresa ,   inscrita   no   CNPJ   sob   o   nº_________,sediada à Rua/Avenida nº , 
Setor/Bairro  ,na cidade de  Estado  de____________, neste ato representado  
pelo seu 
sócio/procuradoroSenhor_________________________,nacionalidade________________,est
ado civil_________________, residente e domiciliado 
na_________________________________________portador da Carteira de Identidade 
n°______________e CPF n° , DECLARA, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem 
em qualquer vínculo com a Prefeitura Municipal de XXXXXXX. 
 
 
 
XXXXXXX,  XXXXX de XXXXX de 2019. 
 
 
 
_______________________________________________ 
Nome, RG do Representante Legal, Carimbo e Assinatura 
 
 
 
Carimbo do CNPJ 
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ANEXO VII  
CONTRATO - MINUTA 
PREGÃO PRESENCIALNº 024/2019 
CONTRATO N° XXXXX /2019 
 

CONTRATO REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE REORDENAÇÃO 
LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS 
LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE 
IRECÊ-BA, QUE ENTRE SI FAZEM O 
MUNICÍPIO DE IRECÊ-BA E  A EMPRESA 
XXXXX, NA FORMA QUE SEGUE: 

 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: Munícipio de XXXXXXX, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº XXXXX, neste ato representado pelo Sr. XXXXX, na qualidade de Gestor 
Financeiro e Orçamentário da Administração, conforme Decreto Municipal nº XXXXX de 
XXXXX 20XX, doravante denomina do simplesmente como CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA: A empresa    , inscrita no CNPJ sob   o nº____ ,   
sediada à Rua/Avenida    nº , Setor/Bairro   ,  na 
cidade de   Estado de________,neste ato representado pelo seu 
sócio/procurador o Senhor ______________________________________________ 
,nacionalidade______________,estado civil______________________, residente e domiciliado 
na__________________________, portador da Carteira de identidade n°____________ e CPF 
n°______________________, doravante denominada simplesmente como CONTRATADA. 
 
FUNDAMENTO: Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº XXXXX /2019 do PROCESSO N°XXXXX 2019 datado de XXXXX de XXXXX 
de 2019, regido pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 em sua 
redação vigente, homologada pelo Senhor Prefeito Municipal, em XXXXX de XXXXX de 2019, 
que é parte integrante do presente instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços de Reordenação de 
Luminotécnica, do Sistema de Iluminação Pública dos Logradouros, com fornecimento de 
materiais e equipamentos necessários para atender às demandas do Município de Irecê/BA, 
por 60 meses com fornecimento dos equipamentos necessários, incluindo a troca de 610 
(seiscentos e dez) braços, com instalação dos equipamentos necessários para substituir as 
lâmpadas e luminárias descritas no edital por luminárias à LED que deverão seguir 
rigorosamente as especificações descritas no do Anexo I – Termo de Referência e demais 
anexos conforme pregão n° XXXXX e homologação datada de: XXXXX de XXXXX de 2019 em 
favor da CONTRATADA que fazem parte integrante do presente Contrato.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.1. A prestação dos serviços deverá ser feita, na forma contratual e designada conforme 
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pregão n° 024/2019, mediante expedição de ordens de serviço emitidas pelo Município de 
XXXXXX 
2.2. Os serviços objeto dessa contratação deverão ser entregues pela CONTRATADA, nos 
locais determinados em cada uma das Ordens de Serviço. 
2.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores designados pela 
Prefeitura Í- IRECÊ-BA, ou pelo Gestor do Contrato, que deverão além de acompanhar e 
fiscalizar, atestar as Notas Fiscais/Faturas dos serviços desde que tenha sido executado a 
contento, e posterior encaminhamento da documentação para cada respectivo pagamento 
conforme procedimento descrito neste edital. 
2.6. As despesas decorrentes do fornecimento das luminárias objeto deste contrato, inclusive a 
execução dos serviços no local indicado, correrão inteira e exclusivamente por conta da 
CONTRATADA. 
2.7. A Prefeitura Municipal adotará o seguinte critério de procedimento durante a vigência deste 
contrato: 
2.7.1. Emitirá todas as ordens de Serviços após aprovação do cronograma, onde constará os 
locais aonde a reordenação deverá ser realizada, constando o nome do responsável por 
acompanhar a execução dos serviços em nome da CONTRATANTE. 
2.7.2. O Servidor ou o Gestor do Contrato emitirá a certificação de aceite dos serviços 
solicitados, devendo cada um destes aceites de cada ordens de serviços concluída dentro do 
estabelecido, conforme cronograma.  
2.8. Caso ocorram irregularidades na execução dos serviços, serão adotados os seguintes 
procedimentos: 
2.8.1. Será emitido um documento formal e protocolado com a CONTRATADA o motivo 
detalhado da irregularidade apresentada, podendo este em até 5 (cinco) dias úteis efetuar o 
devido reparo ou protocolar sua defesa, devendo o responsável apor seu de acordo ou não na 
defesa apresentada.  
2.8.2. Caso ocorram 5 (cinco) irregularidades não regularizadas durante a vigência do 
Contrato, a Prefeitura Municipal de IRECÊ-BA notificará o fornecedor sobre os fatos 
decorrentes e apontados pelas Secretarias requisitantes. 
2.8.3. Tendo sido notificado e a CONTRATADA incorrer novamente no descumprimento das 
cláusulas listadas, serão adotadas as medidas cabíveis e dentro da legislação sobre o assunto 
conforme dispõe o edital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
3.1. O valor total estimado do presente contrato é de R$ XXXXX, a ser pago em 60 
(sessenta) parcelas mensais de R$ XXXXX, da seguinte forma: 
3.1.1 Diante a adoção do Princípio da Eficiência, o Município de XXXXXXX, apenas e tão 
somente autorizará, nos termos da Cláusula 4 abaixo,o pagamento das parcelas referentes à 
prestação do serviço objeto deste contrato, após se beneficiar da redução do consumo da 
energia elétrica referentes a cada ordens de serviços concluída e aceita, ou seja, cumprida 
cada uma das ordens de serviço, após o primeiro ciclo de medição do consumo da energia 
relativo a esta ordens de serviços, o benefício correspondente a redução na fatura devida pelo 
gasto do consumo de energia será devido à CONTRATADA, respeitando-se as proporções e 
limites impostos pelo valor e o edital da contratação. 
3.1.2 Considerando o item anterior, após execução e aceite de cada ordens de serviços, o 
pagamento será realizado em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas vinculadas àquela 
ordens de serviços, sempre na proporção equivalente ao contratado, nos termos da Cláusula 4 
abaixo. 
3.2. Após o aceite, a CONTRATADA deverá enviar fatura com no mínimo os seguintes dados: 
3.2.1. Data de emissão 
3.2.2. Estar endereçada 
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3.2.3. Razão Social: Prefeitura do Município de  IRECÊ-BA 
3.2.4. Endereço: XXXXX 
3.2.5. CNPJ n° XXXXX 
3.2.6. Número da ordens de serviços correspondente 
3.2.7. Quantidade de kwh mensal economizado; 
3.2.8. Especificação do produto/serviço fornecido;  
3.2.9. Número e Valor da parcela com o total da fatura que deverá ser proporcional ao total 
projetado do serviço correspondente executado através desta ordens de serviços; 
3.2.10. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pela CONTRATADA de 
que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante 
apresentação das Certidões Negativa de Débitos como INSS e como FGTS. 
3.2.11. O Gestor do Município do contrato atestará o recebimento da primeira parcela com a 
Nota Fiscal de cada ordens de serviços concluída e aceita, e a partir automaticamente 
através do setor de pagamento do Município. 
3.3. Os preços contratados serão reajustados de acordo com a variação do valor da energia 
elétrica e ou a variação da taxa de inflação no período, valendo a que for maior. 
3.4. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma 
deste contrato quaisquer que sejam. 
3.5. Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos 
preços cotados, para modificação ou alteração dos preços propostos. 
3.6. Os serviços realizados em cada período e que constam das obrigações inerentes da 
CONTRATADA deverão ser acertados de forma mensal em comum acordo entre as Partes. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DURAÇÃO DO 
CONTRATO 
4.1. As despesas desta contratação far-se-á da rubrica do orçamento de despesas do 
munícipio e órgãos deste, referentes ao somatório de custeios com energia elétrica de 
iluminação pública e de todos os órgãos públicos municipais incluindo os gastos com 
iluminação pública de rua (inclusive os custeios com manutenção) e incluindo o repasse 
mensal da arrecadação da CIP, sob número XXXXX. 
4.2. O Município de XXXXXXX emitirá autorização irretratável e irrevogável conforme anexo 
VIII deste edital a ser emitido pelo município com encaminhamento por meio de ofícios ao 
Banco e/ou instituição financeira conveniada e que efetua o recebimento dos valores líquidos 
recolhidos pela Contribuição para Iluminação Pública – CIP do município, servindo esta 
arrecadação como garantia do adimplemento contratual., pelo prazo de 60 (sessenta) meses 
de cada uma das Ordens de Serviço, para ser utilizado em caso de atraso por parte do 
município superior a 15 dias do vencimento de cada uma das parcelas, onde ficará 
automaticamente autorizado o repasse dos valores referente ao pagamento de cada uma das 
fatura/parcelas. 
4.3. O prazo de vigência da contratação será de 60 (sessenta) meses acrescido do prazo 
relativo à aceitação e execução de cada uma das ordens de serviços emitidas conforme Art. 
57, inciso II da Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 
5.1. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas, enfim todos os custos diretos e 
indiretos, tais como: impostos, fretes, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, 
seguros, enfim todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo. 
5.2. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente entregar os serviços contratados nas 
quantidades e especificações que trata este contrato e o edital com seus anexos e instalar e 
efetuar a substituição em caso de defeito ou mal funcionamento dos equipamentos instalados 
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durante todo o período contratado. 
5.3. Para a execução dos serviços a CONTRATADA poderá subcontratar empresas 
terceirizadas, assumindo integralmente e diretamente à CONTRATADA pela responsabilidade 
pelos atos de terceiros, perante o município de XXXXXXX. 
5.4. A CONTRATADA deverá substituir as luminárias descritos no projeto executivo a ser 
aprovado e dentro das especificações contidas no Termo de Referencia do edital, em até 10 
(Dez) dias úteis após a notificação feita pela CONTRATANTE que apresentarem mau 
funcionamento, ou adulteração na sua composição, comprovada através de testes descritos no 
Anexo I – Termo de Referência, sem custo para o município de XXXXXXX, salvo nos casos de 
furto, roubo ou atos de vandalismo, e ou por problemas decorrentes da concessionária de 
energia local que fornece a energia para todo o Sistema de Iluminação do Município que no 
caso serão de responsabilidade da Administração Pública de XXXXXXX, que arcará como 
custo completo dos reparos e substituição quando forem necessários. 
5.5. A CONTRATADA está obrigada a prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados 
pela fiscalização da CONTRATANTE, cujas exigências, desde que compatíveis com as desse 
termo, deverá obrigatoriamente atender.  
5.6. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas nesse termo, todas as condições de habilitação, sendo obrigada 
a dar assistência técnica quando solicitado pelo município, zelando para que não haja 
paralisação dos equipamentos. 
5.7. A CONTRATADA está obrigada a responsabilizar-se por danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do objeto em 
questão, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou ao 
acompanhamento da CONTRATANTE. 
5.8. A CONTRATADA está obrigada a assumir a responsabilidade por todas as providências e 
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando: em 
decorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em 
conexão com eles, ainda que ocorridas em dependências da CONTRATANTE. 
5.9. A CONTRATADA está obrigada a cumprir e fazer cumprir, seus prepostos, mandatários ou 
conveniados; leis, regulamentos e posturas, bem como, quaisquer determinações emanadas 
das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação em questão, 
cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão 
de seus prepostos ou convenientes. 
5.10. Além das responsabilidades resultantes da LEI Nº 8.666/93 e Lei Nº 10.520/2002 constitui 
ainda obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 
5.10.1. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas; 
5.10.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, os equipamentos, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução e ou fabricação; 
5.11. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor total da adjudicação; 
5.12. Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do Contrato, no prazo de 
até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso; 
5.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da CONTRATATE; 
5.14. Manter durante toda a execução do termo respectivo, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
contratação. 
5.15. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente entregar o material de acordo com as 
especificações determinadas em quantidade e especificações que trata este termo. 
5.16. A CONTRATADA deverá substituir os produtos descritos no projeto básico imediatamente 
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após a notificação feita pela CONTRATANTE que apresentarem adulteração na sua 
composição, comprovada através de testes descritos no Anexo I – Termo de Referência. 
5.17. A inobservância destas normas acarretará na aplicação das penalidades previstas no 
Edital e contrato. 
5.18. A CONTRATADA não ficará responsável pela manutenção de outros equipamentos 
atualmente instalados no parque de iluminação do município, tampouco pela expansão, 
ampliação, modernização ou qualquer outro item ou atividade relacionada ao parque já 
instalado de iluminação do município, incluindo o atendimento ao usuário (cidadão); 
restringindo‐se apenas a reordenação da iluminação prevista nesse edital e contrato e seus 
aditivos se houverem. 
5.19. Comunicar à Prefeitura Municipal imediatamente quaisquer ocorrências ou a normalidade 
que venha interferir na execução dos serviços. 
5.20. Observar escrupulosamente a boa prática dos serviços, as normas técnicas e a boa 
prestação dos serviços, cumprindo imediatamente as intimações e exigências das respectivas 
autoridades. 
5.21. Providenciar, selecionar, a seu exclusivo critério, a empresa, seja de pequeno porte ou 
microempresa que fará parte da substituição dos equipamentos no município necessária para 
à execução do serviço, de acordo com a legislação pertinente respondendo por todos os 
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE 
6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
6.1.1. Aprovar o projeto executivo com a sua metodologia de implantação, acompanhamento 
em campo das suas condições de atuação, constatar as possíveis não conformidade, 
execução, e aprovação de cronograma;  
6.1.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
6.1.3. A CONTRATANTE designará fiscal para acompanhar a fiel execução do respectivo 
termo contratual, ficando todo e qualquer pagamento submetido à certificação da prefeitura e 
adequada execução do objeto que trata esta licitação. 
6.1.3. Rejeitar, no todo em parte, os serviços/produtos/materiais entregues/ou fornecidos em 
desacordo com este edital e o Contrato; 
6.1.4. Procederão pagamento de cada parcela do contrato, na forma e nos prazos pactuados; 
6.1.5. Comunicar e em acordo entre as Partes, em tempo hábil, à CONTRATADA, a quantidade 
de materiais a serem fornecidos e os locais de instalação dos mesmos, devendo o pagamento 
ser proporcional a cada ordens de serviços determinada pelo Município e executada pela 
CONTRATADA em um período de 60 (sessenta) meses para cada uma; 
6.1.6. Emitir as ordens de serviço, assinadas pela autoridade competente; 
6.1.7 Ceder locais adequados, liberados e desembaraçados para a colocação dos 

equipamentos retirados e substituídos, e zelar pela segurança dos mesmos. 
6.2. A Prefeitura de XXXXXXX disponibilizará local compatível para armazenagem e se 
responsabilizará pela segurança dos equipamentos de iluminação pública de rua que serão 
instalados no Município. 
6.3. Fornecer energia elétrica para o funcionamento dos equipamentos, bem como 
responsabilizar‐se integralmente pelo custo da energia consumida pelos equipamentos. 
6.4. Responsabilizar‐se pela guarda, segurança e conservação dos equipamentos, acessórios, 
peças e demais materiais, que forem retirados do parque de iluminação do município. 
6.5. A Prefeitura Municipal se responsabilizará pela guarda, conservação, inventário, 
acondicionamento e destinação de todos os materiais retirados do parque de iluminação 
pública do município, após a entrega dos mesmos pela CONTRATADA. 
6.6. Responsabilizar‐se pela reposição de qualquer dos equipamentos, acessórios ou 
materiais, instalados, que venham a ser furtados, roubados ou danificados por atos de 
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vandalismo ou ainda que tiveram problemas em função de problemas provocados pela rede 
elétrica e intemperes da natureza, devendo contratar os serviços da licitante CONTRATADA 
em valores compatíveis para cobertura dos prejuízos causados a esta. 
6.7. Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta execução dos 
serviços. 
6.8. Comunicar a CONTRATADA, com antecedência de 5 (cinco) dias úteis das necessidades 
supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento, 
ressalvado o prazo de substituição de luminárias. 
6.9. Efetuar os pagamentos nos prazos estipulados no contrato. 
6.10. Em caso de inadimplência pela Prefeitura Municipal, superior a 30 (trinta dias), a 
CONTRATADA a seu critério poderá executar a imediata retirada de todos os equipamentos 
instalados, permanecendo as obrigações financeiras do Município previstas no contrato. 
6.11. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 
6.12. Providenciar junto à concessionária distribuidora de energia todas as autorizações 
necessárias para a instalação das novas luminárias e/ou substituição das existentes pela 
CONTRATADA bem como as licenças juntos aos órgãos do município caso sejam necessárias. 
6.13. A Prefeitura Municipal deverá disponibilizar um engenheiro eletricista em condições de 
tomada de decisão para acompanhar e dar apoio a todas as fases de implantação da execução 
do projeto objeto deste certame. 
6.14. Validar a instalação da iluminação pública com a distribuidora/concessionária de energia 
elétrica local para que na próxima conta subsequente ao mês da validação a redução dos 
custos de energia elétrica conste na conta enviada a prefeitura municipal. 
 6.15. A Prefeitura Municipal deverá disponibilizar um engenheiro eletricista em condições de 
tomada de decisão para acompanhar e dar suporte nas fases de operação com total 
acompanhamento aos processos de operação e validação das novas instalações  junto a 
distribuidora local. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTRATO E DAS PENALIDADES 
7.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos do artigo 78 da Lei 8.666/93, a 
CONTRATADA poderá sujeitar-se as seguintes penalidades, a ser aplicada pela autoridade 
competente, garantida prévia defesa: 
7.1.1. Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 
7.1.2. Em caso de atraso injustificado na prestação do serviço do objeto, sujeitar-se-á o licitante 
vencedor à multa de mora de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor do contrato, ou 
conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso. A referida multa não 
impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique ou transações 
previstas na legislação vigente; 
7.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos seguintes termos; 
7.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a punição, que será concedida sempre 
que a CONTRATADA ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
7.1.5. Cancelamento do contrato e demais medidas previstas na Lei 10.520/02. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO ACRÉSCIMO  
8.1 O valor pactuado neste contrato poderá sofrer acréscimo, no percentual de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado em caso de necessidade de adequação técnica ao 
objeto do contrato, superveniência de fatos extraordinários e supervenientes e expansão dos 
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logradouros do município de Irecê/BA (Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93).  
 
CLÁUSULA NOVA – DO REQUILÍBRIO FINANCEIRO  
9.1 Ocorrendo no decorrer do contrato evento capaz de afetar o equilíbrio econômico ajustado 
entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE no que pactuaram inicialmente, será realizado o 
requilíbruio financeirom objetivando a justa remuneração do objeto contratado (Art. 65, II, 
alínea “d”, da Lei 8.666/93). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, quando a CONTRATADA: 
10.1.1. Não cumprir as obrigações assumidas no contrato. 
10.1.2. Transferir o contrato a terceiros, no todo sem prévia ou expressa anuência da 
CONTRATANTE. 
10.2. O presente contrato poderá ser rescindido pôr mútuo acordo, quando atendidas as 
conveniências dos fornecimentos e disponibilidade de recursos financeiros, tendo a 
CONTRATADA o direito a receber da CONTRATANTE, o valor dos produtos (s) fornecidos, até 
aquela data. 
10.3. Em caso de inadimplência pela Prefeitura Municipal, superior a 30 (trinta dias), a 
CONTRATADA a seu critério poderá executar a imediata retirada de todos os equipamentos 
instalados, permanecendo as obrigações financeiras do Município previstas no contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
11.1. O comprimento deste contrato está vinculado ao Edital do processo n° XXXXX/2019. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1. Fica eleito o foro de XXXXXXX, para dirimir todas as questões emergentes deste 
contrato, com renúncia de qualquer outro pôr mais privilegiado que seja. 
12.2. E assim pôr estarem justos, combinados e contratados, assinam este instrumento, as 
partes, pôr seus representantes, na presença das testemunhas abaixo nomeadas. 
 
XXXXXXX-XX , XXXXX de XXXXX de 2019. 
 
 
PREFEITO DE XXXXXXX 
 
CONTRATADA 
CNPJ nºXXXXX/XXXXX-XXXXX 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. ___________                           2. ___________ 

        Nome                      Nome 
        CPF                      CPF 

 


