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TERMO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
E COLETA DE RESÍDUOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MAO DE OBRA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL, ESTADO DA BAHIA N° 145/2021.

CONTRATO QUE CELEBRAM
ENTRE SI 0 MUNICIPIO DE
BONINAL - BAHIA
E A
EMPRESA META AMBIENTAL
SERVIÇOS
DE
LIMPEZA
URBANA EIRELI, NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de
Souza Guedes, n° 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder
Executivo, Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com
endereço residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, n° 178, Centro,
nesta cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula
de identidade RG n° 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob n°
239.824.705-87, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a
empresa META AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,
Pessoa jurídica de Direito Privado, Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada, Enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, com sede na Rua
Castro Alves, n° 156, Bairro Centro, Município de Seabra, Estado da Bahia, CEP
46.900-000, Inscrita no CNPJ sob o n° 05.485.619/0001-57, Inscrição Estadual
sob o n° 059.016.559-PP, Inscrição Municipal sob o n° 2203690000173, Registro
no CREA 0002302713, Telefone: (77) 3421-0602, CELULAR: (77) 99864-6468,
E-MAIL: metaambientalsvccimail.com. neste ato representada na forma dos
seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Senhor Esdras Marconi° Brito
Ribeiro, Sócio, portador de documento de Identidade RG N° 09.833.283-07,
emitido por Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 014.789.995-86, residente e domici
o
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Rua Francisco Benjamin, n° 87, Centro, Município de Ibiassucê, Estado da
Bahia, CEP 46.390-000, vencedora do processo licitatório na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021, HOMOLOGADO EM 13/12/2021,
ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 428/2021, datado de
10/08/2021, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem e
acordam na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se
regerá pelas Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02, e pelas demais
disposições pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza
urbana e coleta de resíduos, com disponibilização de mão de obra, para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, de
natureza continua, conforme proposta de preços apresentada que fica fazendo
parte deste termo, como se aqui estivesse transcrita, composta da demanda
mensal dos seguintes serviços:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte
e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Será permitida a subcontratação dos serviços, desde
que previamente autorizada pela Prefeitura.
PARÁGRAFO QUARTO: Os serviços subcontratados serão atestados pela
Contratante, comprovando através de declaração formal da subcontratada que
se comprometerá a executar a parcela do serviço.
CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO - A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao
processo licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021,
ORIGINÁRIO DO PROCESSO
HOMOLOGADO EM 13/12/2021,
ADMINISTRATIVO N° 428/2021, datado de 10/08/2021, que também passa a
fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse transcrito,
inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre as partes.
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PARAGRAFO PRIMEIRO: Este contrato é regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para resolução dos casos
omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: 0 presente Contrato regula-se por suas cláusulas e
pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e, em especial, o
Código Civil — Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e o Código de Defesa do
Consumidor — Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO - Os serviços
serão prestados mensalmente sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA - REGIME
DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E ORIGEM DOS
RECURSOS: As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta
dos recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
FONTE DE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO
DE DESPESA
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
NATUREZA
TRABALHO
DA DESPESA
0000
2036 — MANUTENÇÃO 3390.39.00
06/06 —
DOS SERVIÇOS DE
SECRETARIA
LIMPEZA PÚBLICA
MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA
0042
2034
—
FEP
E TRANSPORTES
MANUTENÇÃO DOS
DO
RECURSOS
FUNDO
ESPECIAL/ROYALTIE
S
UNIDADE
GESTORA
ORGA0

PARÁGRAFO ÚNICO — A despesa para os exercícios subsequentes, quando for
o caso, sera alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento desta
finalidade, a ser consignada ao Município, pela Lei Orçamentaria Anual.
CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA - 0 contrato terá vigência de 12 (doze)
meses, contados da data de sua assinatura.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério do CONTRATANTE e com a anuência da
CONTRATADA, este Contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos
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períodos, mediante Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde
que comprovada a vantajosidade para a Administração das condições e dos
preços contratados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA não tem direito subjetivo A
prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de pregos e condições mais
vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei
n2 8.666, de 1993.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A prorrogação somente poderá ocorrer desde que
haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes
requisitos:
I - Estar formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem
natureza continuada;
II - Relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de
que os serviços tenham sido prestados regularmente;
III - Justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse
na realização do serviço;
IV - Comprovação de que o valor do contrato permanece economicamente
vantajoso para a Administração;
V - Manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
e
VI - Comprovação de que o contratado mantém as condições iniciais de
habilitação.
PARÁGRAFO QUARTO - Quando da prorrogação contratual, o Município:
I — Realizará pesquisas de preços e assegurar-se-á de que os pregos
contratados continuam compatíveis com aqueles praticados no mercado, de
forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa em relação
realização de uma nova licitação, sem prejuízo de eventual negociação com a
Contratada para adequação dos valores Aqueles encontrados na pesquisa de
mercado;
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II — Realizará negociação contratual para a redução e/ou eliminação dos custos
fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no
primeiro ano da contratação;
Ill - A pelo menos 60 (sessenta) dias do término da vigência deste instrumento, o
Município expedirá comunicado à CONTRATADA para que esta manifeste,
dentro de 03 (três) dias, contados do recebimento da consulta, seu interesse na
prorrogação do atual Contrato;
IV - Se positiva a resposta da CONTRATADA, o Município providenciará, no
devido tempo, o respectivo Termo Aditivo;
V - Esta resposta terá caráter irretratável e, portanto, a CONTRATADA dela não
poderá, após expressa manifestação neste sentido, alegar arrependimento para
reformular a sua decisão;
VI - Eventual desistência da CONTRATADA após expressa manifestação de
interesse na prorrogação contratual ensejará pelo Município a devida aplicação
de penalidade, nos termos estabelecidos no presente Contrato;
VII - Caso a CONTRATADA manifeste, num primeiro momento, por não ter
interesse em prorrogar o Contrato e posteriormente venha a se retratar,
demonstrando vontade de prorrogá-lo, fica a critério do Município, como
faculdade e prerrogativa, proceder à prorrogação ou dar curso a novo processo
de licitação.
PARÁGRAFO QUINTO — O Município não prorrogará o Contrato quando:
I - Os pregos contratados estiverem superiores aos estabelecidos como limites
em ato normativo da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução de pregos;
ou
II - A contratada tiver sido penalizada nas sanções de declaração de
inidoneidade, suspensão temporária ou impedimento de licitar e contratar com
poder público, observadas as abrangências de aplicação.
PARÁGRAFO SEXTO - O inicio da execução do objeto do contrato dar-se-6 no
10 (dez) dias ateis após a assinatura deste contrato, ou em data estipulada pelo
CONTRATANTE.
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PARÁGRAFO SÉTIMO — Independentemente do dia em que se der o inicio da
execução dos serviços nos termos do parágrafo anterior, o termo final de
vigência será o previsto no Ca put desta cláusula, mantidos os pregos ofertados.
PARÁGRAFO OITAVO - Admitir-se-6 a prorrogação do prazo de inicio e da
execução, mantidas as demais cláusulas do Contrato e desde que ocorra algum
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
I - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do Contrato;
II - Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo Município em documento contemporâneo à sua ocorrência,
III - Interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do Município;
IV - Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites
permitidos por lei;
V - Omissão ou atraso de providências a cargo do Município, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
legais
retardamento na execução do Contrato, sem prejuízo das sanções
aplicáveis aos responsáveis.
PARÁGRAFO NONO - A prorrogação do Contrato, quando demonstrada a
vantajosidade para o Município, deverá ser promovida mediante celebração de
Termo Aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da consultoria jurídica.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Os fiscais deverão elaborar relatório final acerca das
ocorrências da fase de execução do contrato, após a conclusão da prestação do
serviço, para ser utilizado como fonte de informações para as futuras
contratações.
CLAUSULA SEXTA — DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE
PAGAMENTO - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do
objeto deste Contrato, o valor mensal estimado de R$ 141.744,83 (cento e
quarenta e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três
centavos), perfazendo o global de R$ 1.700.938,02 (hum milhão, setecentos
mil, novecentos e trinta e oito reais e dois centavos).
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - DAS DESPESAS COM PESSOAL, INSUMOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: Dos valores acima mencionados, referente é
prestação dos serviços ora pactuados: 40,00% (quarenta por cento), equivalente
ao valor de R$ 680.375,21 (seiscentos e oitenta mil, trezentos e setenta e
cinco reais e vinte um centavo), refere-se a DESPESAS COM PESSOAL e
60,00% (sessenta por cento), equivalente ao valor de R$ 1.020.562,81 (hum
milhão, vinte mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e um
centavos), refere-se a DESPESAS COM INSUMOS, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS.
PARÁGRAFO SEGUNDO: 0 prego global a ser pago é CONTRATADA será fixo
e irreajustável, incluindo todas as despesas tais como: as correspondentes é
mão-de-obra, veículos utilizados (manutenção e combustível), aquisição e
transportes de materiais, utilização de máquinas e equipamentos, tributos,
emolumentos, seguros - inclusive contra acidentes de trabalho, encargos sociais
e trabalhistas de qualquer natureza, e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: 0 pagamento do valor contratado será efetuado em
parcelas mensais, pela Prefeitura Municipal de Boninal - BA, conforme Boletins
de Medição, conforme valores e condições estabelecidas neste contrato,
aprovados pela Secretaria Municipal Infraestrutura e Transportes, no prazo
máximo de até 10 (dez) dias contados das datas de aprovação das respectivas
faturas pela fiscalização.
PARÁGRAFO QUARTO: Os Boletins de Medição conterão as quantidades de
serviços executadas em períodos sucessivos de no máximo 30 (trinta) dias
corridos, coincidindo a data de inicio do primeiro período com a data de inicio do
prazo contratual, constante no Contrato ou na Ordem de Serviço, e serão
aprovados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data final do
período de abrangência.
PARÁGRAFO QUINTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão
da Nota Fiscal/Fatura, ou descurnprimento das condições pactuadas, no todo ou
em parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a
CONTRATADA tome as providências necessárias é sua correção. Passará a ser
considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento
em questão, corrigido e atestado.
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PARÁGRAFO SEXTO: A CONTRATANTE não acatara, para pagamento,
Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro titulo vinculado ao Contrato, oriundo
desta licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo
quando a cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL,
previamente autorizada, por escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua
Diretoria Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Não sera aceita cobrança posterior de qualquer tributo
ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a contratação e que
venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da lei.
PARÁGRAFO OITAVO: Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará
serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que não tenham sido prévia
e expressamente autorizados.
PARÁGRAFO NONO: As faturas correspondentes aos boletins de medição já
aprovados, serão aprovadas ou rejeitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
contados das datas de suas apresentações.
PARÁGRAFO DÉCIMO: Nenhum pagamento isentara a Contratada das
responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos
serviços executados, total ou parcialmente.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Não sera permitida previsão de sinal, ou
qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o
fizer.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: As faturas deverão vir devidamente
acompanhadas da documentação Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme
dispõe o artigo 55, XIII, Lei Federal n° 8.666/93.
CLAUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E REAJUSTAMENTO: A revisão de
pregos, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de
requerimento do interessado quando visar recompor o prego que se tornou
insuficiente, instruido com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o prego que se tornou excessivo.
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PARÁGRAFO ÚNICO: No caso de ocorrência de fatos imprevisíveis ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis durante a gestão contratual,
que possa comprometer a adequada prestação dos serviços, poderá ser
pleiteado, independentemente do tempo transcorrido do contrato o reequilíbrio
econômico-financeiro do mesmo, devendo a Contratada, se for o caso, se
manifestar, cabendo ao Contratante, justificadamente, aceitar ou não a revisão.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO: A inexecução, total ou parcial, do
Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista
na Lei Federal n°. 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante poderá rescindir o presente contrato
nos casos previstos na Seção V, do Capitulo Ill, da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a
XI e XIII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 não cabe à CONTRATADA, direito
a qualquer indenização.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A rescisão do contrato, unilateralmente, pelo
Município de Boninal, acarretará as consequências previstas na Lei Federal n°
8.666/93, em especial: A assunção imediata do objeto do contrato, por ato
próprio da CONTRATANTE, lavrando-se termo circunstanciado;
a) Ocupação e utilização dos locais, instalações, equipamentos, máquinas,
veículos, materiais e pessoal empregados na execução do contrato, necessários
à sua continuidade, os quais serão devolvidos posteriormente.
b) Caso não ocorra a devolução prevista no subitem "a", caberá ressarcimento,
mediante prévia avaliação.
c) Responsabilização por prejuízos causados ao Município de Boninal.
PARÁGRAFO QUARTO: A Contratante poderá considerar o presente Contrato
rescindido de pleno direito, sem que assista à Contratada, direito a qualquer
indenização, nas hipóteses em que:
a) A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por
motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente, comprovados;
b) A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
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c) A Contratada requerer ou tiver sido declarada a falência, concordata,
insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE poderá assumir a execução dos
serviços independentemente da rescisão contratual, na hipótese da
CONTRATADA não conseguir deter movimento grevista, legal ou não, que
paralise ou reduza os trabalhos, por um período superior a 72 (setenta e duas)
horas, podendo, após esse prazo, operar o sistema paralisado, por conta e risco
da CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEXTO: 0 Contrato poderá, ainda, ser rescindido pelo Município
de Boninal, após a conclusão, em processo administrativo, da prática de
qualquer ato ilícito de natureza grave pela Contratada, seus responsáveis ou
funcionários, relacionados à execução do Contrato. Nesse caso, poderá, ainda, o
Município de Boninal, aplicar a penalidade de multa correspondente ao valor de
10% (dez por cento) sobre o valor contratual, reajustado nas mesmas bases do
Contrato.
CLAUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO: 0 presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal n°.
8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Além das
obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA
obrigar-se-6:
a) Registrar o Contrato no CREA e apresentar a "Anotação de Responsabilidade
Técnica", quando da emissão da primeira medição (fatura).
b) Cumprir integralmente as condições contidas na Proposta de Pregos e no
Termo de Referência / Memorial Descritivo;
c) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisação ou interrupção do fornecimento do material contratado, exceto
quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou
força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de
48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
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d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93).
e) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigações
assumidas para cumprimento do objeto contratual, sem qualquer ônus para a
parte contratante.
f) Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado,
Município ou a terceiros, em função do objeto do contrato firmado.
g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do
cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer ônus à CONTRATANTE.
h) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
i) Indenizar, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos
materiais ou institucionais, causados pela CONTRATADA ou seus prepostos, na
execução de suas atividades.
j) Fazer com que os empregados exerçam suas atividades uniformizados em
padrão único e utilizem os equipamentos de segurança obrigatórios.
k) Arcar com todos os custos inerentes à execução do serviço.
I) Executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações
e/ou normas da ABNT exigida, observar Projeto Básico / Memorial Descritivo /
Especificações;
m)

Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos

serviços;
n) Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos
equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto
deste Contrato;
o) Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários,
previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor relativo aos
empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe
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defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas
obrigações ou transferi-las à contratante;
p) Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por
todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos
designados pelo Contratante, atendendo prontamente as observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
q) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam
ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente Contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e
trabalhistas dos seus empregados.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se6:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa
Oficial até o 50 (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto
que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura,
conforme art.61, §1° da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
d) Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a
execução do serviço;
e) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas
neste contrato;
f) Prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na
correta prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste
instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente
Contrato.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAÇÃO: A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A fiscalização será exercida no interesse exclusivo
da contratante, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Durante todo o prazo dos serviços contratados, ficará
a CONTRATADA obrigada a manter condições de SERVIÇO ADEQUADO para
todos os serviços sob sua responsabilidade.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da
disposição contida no art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO QUARTO: A existência e a atuação da fiscalização pela
CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade, única, integral e
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a execução do objeto do
contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na
prestação dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a
imediata correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO SEXTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO: A CONTRATANTE nomeará um gestor titular e um
substituto, para executar a fiscalização, o acompanhamento da execução e do
controle dos serviços objeto do contrato, que registrarão todas as ocorrências e
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada
imediatamente à CONTRATADA, e posteriormente apresentada em reunião
ordinária de trabalho, mensal, objetivando a solução e acompanhamento dos
problemas apontados, devendo a CONTRATANTE:
a) Recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as
condições especificadas neste Contrato;
b)Comunicar à contratada, quaisquer irregularidades encontradas na execução
dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
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c) Notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descunnprinnento dos
itens constantes neste contrato;
d)A Contratada exercerá a fiscalização do presente contrato através da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:
recebimento provisório e definitivo dos serviços, serão de acordo com o
estabelecido no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES: 0 descumprimento
parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela
Contratante, sujeitará a contratada As seguintes sanções, previstas na Lei
Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;
d) multa de 0,7 °A (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: 0 valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido
do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao
mesmo Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO TERCEIRO: Retenção de pagamento enquanto perdurarem
quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante
esse período não incidirá atualização monetária.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - COBRANÇA JUDICIAL: As importâncias
devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
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constituindo este Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança
direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE: Fica
estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição
deste Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando
como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — FORO - As partes elegem o Foro da Comarca
da cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes,
para que se produzam os efeitos legais.
Boninal (BA), 13 dezembro de 2021.
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VARRIÇÃO E COLETA DE RESIDUOS
BDI
Item

25,30%
BASE DE CÓDIGO
DADOS

1

ORSE

2

SEINFRA

3

ORSE

Discriminação

Unid.

Quant
Mensal

Quant Total

Limpeza de ruas
(varrição, remoção m2/mês
6191
de entulhos e coleta
397.258,48 4.767.101,76
de sacarias)
Capina
manual,
rogagem,
rastelagem, de vias m2/mês
C3954
e
logradouros
35.286,51 423.438,17
públicos (áreas não
pavimentadas)
Coleta de resíduos
26
domiciliar, comercial T/mês
671,739
8.060,87
e de feira livre
TOTAL GERAL MENSAL E TOTAL DO LOTE

Valor
Unit.

Valor Mensal

An Global

0,17

R$67.533,94

R$810.407,30

0,69

R$24.347,69

R$292.172,34

74,23

R$49.863,19

R$598.358,23

R$141.744,83

R$1.700.938,02

VALOR TOTAL
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TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza
urbana e coleta de resíduos, com disponibilização de mão de obra, para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia.
2— NECESSIDADE
.7 Manter cidade limpa, primando pela melhoria da qualidade de vida da
população.
Manutenção dos serviços públicos de saneamento básico os quais são
fundamentais à promoção da saúde pública e proteção ambiental.
Priorizar a preservação do meio ambiente, a saúde da população, o
embelezamento da cidade e a racionalização dos custos operacionais da
limpeza pública no Município.
3 — DA JUSTIFICATIVA
O Município de Boninal é localizado na Chapada Diamantina, tem seu nome
estabelecido em função da bonina, uma flor que, inclusive, se assemelha a flor
produzida pela planta "quibento". Antes de se tornar Boninal, este município
também já se chamou Freve, Sumidouro e Guarany. Possui uma área territorial
de 896,857 km2 (2019), sua população estimada 14.446 habitantes (IBGE 2020),
com uma quantidade significante rural.
No município está localizado o Distrito de Nova Colina (Bastião) e os Povoados
de Cedro, Lagoa do Macamba, Cotia, Conceição e Guaribas, dentre outros e as
Comunidades de Baixa Funda, São Domingos, Lagoinha, dentre outras.
Boninal é a queridinha da Chapada, pois, assim como as cidades da Chapada
Diamantina que ladeiam, tem uma beleza única, com habitantes hospitaleiros
que transbordam simpatia, além de muito alto astral, somando isto a
tranquilidade de uma cidade do interior.
Como em toda a Chapada Diamantina, Boninal é muito vasto em Cultura. 0
município é conhecido através dos Grupos de Reiseiros, Bumba Meu Boi, das
festas dos Padroeiros, dos festejos juninos, do artesanato e da culinária.
O município tem as festas do Padroeiro da sede e dos povoados, onde em
alguns locais duram até uma semana. Destacam-se as Festas do Senhor do
Bomfim e de Nossa Senhora das Graças na sede e a de São Sebastião na Vila
de Nova Colina.
Conhecida na região pelo seu São João, uma grande festa tradicional que acaba
por ser atrativa para turistas além de ser uma atração para as cidades vizinhas.
O município de Boninal faz calendário de festas juninas da Bahiatursa, órgã
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oficial de turismo da Bahia, responsável pela coordenação e execução de
políticas de promoção, fomento e desenvolvimento do turismo no estado.
Além da sua tradicional festa junina, o município de Boninal atrai diversos
olhares pelo que a natureza teve a lhe oferecer. Uma linda cachoeira faz parte
deste paraíso que se chama Boninal, esta é a Cachoeira dos Índios, uma beleza
exuberante que te traz paz e uma sintonia com a natureza e a história do Brasil.
Nesta cachoeira pode-se observar pintura rupestres, datadas de 2.000 A.C.
Isso, sem falar nas delicias gastronômicas feitas pelas senhoras da região. A
culinária é variada: Malamba, Godó de Banana Verde, Cortadinho de Palma com
Torresmo, Brevidade, Avoador, Beiju, etc.
Adentrando na essência do objeto vale destacar que os serviços públicos de
saneamento básico são fundamentais à promoção da saúde pública e proteção
ambiental. A Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, assegura a
titularidade municipal dos serviços públicos de saneamento básico
(abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas).
0 Inc. li do Art. 9° da referida lei (11.445/2007) estabelece como competência do
titular dos serviços públicos de saneamento básico: "prestar diretamente ou
autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua
regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação".
A Lei Federal 11.445/2007 reconhece que a limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos é um dos componentes do saneamento básico e por essa razão
deve ser prestado com regularidade, eficiência e qualidade, sob pena de
comprometer a saúde pública e à proteção ao meio ambiente.
A interrupção desses serviços provocaria prejuízos como o comprometimento da
saúde, visto que a ausência de higienização prejudica as condições sanitárias do
ambiente, além de desrespeitar as determinações da NR 24 do Ministério do
Trabalho e Emprego. De igual modo, a limpeza e conservação dos logradouros
públicos é primordial e indispensável.
Assim, podemos afirmar que este termo de referência, com base em estudos
técnicos preliminares, visa estabelecer um conjunto de elementos necessários e
suficientes, caracterizando os diversos serviços para a limpeza urbana da sede e
do interior do Município de Boninal-Ba, buscando permitir a avaliação dos custos
unitários e global da empreitada e a definição dos métodos para sua execução.
MEMORIA DE CALCULO LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE BONINAL
RELAÇÃO DE RUAS:
As tabelas abaixo, apresentam a quantidade de ruas bem como seu
comprimento e área aproximada, utilizados para os cálculos e elaboração de
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frequências de trabalho. É importante frisar que as ruas que não possuem
frequência, são atendidas conforme necessidade de cada local, devido ao menor
fluxo de pessoas e veículos, desta forma as mesmas podem ser atendidas
quinzenalmente ou uma vez por mês, necessitando de análise prévia dos
supervisores de limpeza.
vaRmpAo E ZELADORIA DE RUAS NO MUNICIPIO DE DONINAL
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FIG. 1 — Mapa de vias da cidade de Boninal.
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Com base nos estudos realizados definimos o PLANO DE ATUAÇÃO,
priorizando a preservação do meio ambiente, a saúde da população, o
embelezamento da cidade e a racionalização dos custos operacionais da
limpeza pública em BONINAL.
0 regime de execução será o de empreitada por preço global, nos termos do art.
6°, VIII, a, da Lei n. 8.666, de 1993.
0 serviço a ser licitado é definido como acessório à atividade fim, e por isso,
pode ser objeto de execução indireta.
A prestação dos serviços não gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
Ainda, por analogia, a Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30/04/2008,
adota no item I de seu Anexo I, a seguinte definição para serviços continuados:
"são aqueles cuja interrupção possa comprometer a continuidade das atividades
da Administração e cuja necessidade de contratação deva estender-se por mais
de um exercício financeiro e continuamente".
Os serviços de limpeza, asseio e conservação, varrição dos logradouros, capina
e poda de árvores, enquadram-se, portanto, como serviços continuados, uma
vez que sua interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da
Prefeitura Municipal e sua contratação deve estender-se por mais de um
exercício financeiro.
Embora o objeto desta contratação compreenda a realização de diversas
atividades de complexidades variadas, sua descrição encontra-se neste Termo
de Referência de forma objetiva, com especificações usuais do mercado.
Portanto, os serviços demandados enquadram-se como serviços comuns pela
definição do §3° do Decreto Federal n° 3.555/2000 e também na forma do
parágrafo único, do art. 10, da Lei Federal n° 10.520, de 2002.
Trata-se, inclusive, de serviços tradicionalmente terceirizados na Administração
Pública que não dispõe de pessoal e de estrutura para executá-los diretamente.
Desta forma o contrato a ser firmado terá duração de até 12 (doze) meses,
contados da data de sua assinatura ou de data posterior a ser fixada no
Contrato, podendo ter sua vigência prorrogada por períodos iguais e sucessivos,
até o limite de 60 (sessenta) meses, com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para Administração, mediante Termo Aditivo, na
forma prevista no do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
4- OBJETIVOS
./ Viabilizar o desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela
Administração Municipal;
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✓ Proporcionar a eficientização do Serviço Público Municipal.
✓ Manter cidade limpa, primando pela melhoria da qualidade de vida da
população.
• Manutenção dos serviços públicos de saneamento básico os quais são
fundamentais a promoção da saúde pública e proteção ambiental.
5 - BASE LEGAL
Para o desenvolvimento de tal processo que assegure a legalidade da
contratação, valemo-nos da Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002 que
institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos
do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação
denominada PREGÃO, para aquisição de bens e serviços comuns, e da outras
providências; Decreto n°3.555/2000; Decreto Municipal n° 1921, de 17 de março
de 2021; Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar n°123/2006 e
alterações, e subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/93 que
regulamenta o também artigo 37 da C.F. instituindo normas para licitação e
contratos da Administração Pública, na sua atual redação.
6— DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
DATA BASE

ABRIL/21
VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS

BDI

25,30%

Item

BASE DE DADOS

1

2

3

ORSE

SEINFRA

ORSE

CÓDIGO

6191

C3954

26

Discriminação

Unid.

Limpeza
de
ruas M2/mês
(varrição, remoção de
entulhos e coleta de
sacarias).
Capina
manual, M2/mês
rogagem, rastelagem,
de vias e logradouros
públicos (areas não
pavimentadas).
Coleta de resíduos T/mês
domiciliar, comercial e
de feira livre.

Quant
Mensal

Quant Total

397.258,48
4.767.101,76

35.286,51
423.438,17

671,739

8.060,87

6.1. A planilha orçamentária acima, utilizou de valores já citados para elaboração
dos quantitativos, além de pesquisa em órgãos responsáveis por valores
unitários, para elaboração dos custos totais dos serviços a serem prestados.
(Bases utilizadas são de 04/2021).
6.1.1. A proposta obrigatoriamente devera apresentar planilha detalhada com
percentuais máximos de BDI (valor de referência: 25,30%).
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Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI. DES =

(1 +AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

1

AC: é a taxa de rateio da administração central;
R: corresponde aos riscos;
S: é uma taxa representativa de Seguros;
G: é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF: é a taxa representativa das despesas financeiras;
L: corresponde ao lucro/remuneração bruta do construtor e;
I: é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS,
Cofins, CPRB e ISS).
NA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO SERA NECESSÁRIO
QUE AS EMPRESAS APRESENTEM AS SEGUINTES PLANILHAS
1 — Planilha orçamentária simplificada com valor para cada serviço no mês e no
período do contrato.
2 — Planilha de BDI (sugerido: 25,30%).
3 — Planilha de encargos sociais.
4 — Planilha de composição de custo unitário para as atividades apresentadas,
contendo tudo que for utilizado pela empresa para executar os serviços
(equipamentos, uniformes, salários, ferramentas, etc.).
6.2. PLANO DE ATUAÇÃO
Priorizando a preservação do meio ambiente, a saúde da população, o
embelezamento da cidade e a racionalização dos custos operacionais da
limpeza pública em BONINAL, estabelecemos as variadas diretrizes para cada
um dos serviços necessários, conforme a seguir discriminado:
SERVIÇOS DE COLETA
Frequência e Horários da Coleta
A coleta será realizada em toda cidade diariamente, exceto nos domingos e
feriados, nos turnos matutino e vespertino.
Em ocasiões excepcionais a coleta pode ser executada aos domingos e feriados.
A determinação do turno de coleta para cada área atendida dependerá das
condições de iluminação, pavimentação, tipo de ocupação, conveniência da
população, do tipo de resíduo e da otimização do uso da frota coletora.
Tipo de Coleta
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Para determinar a forma de atuação da coleta, distinguiremos os resíduos
encontrados com a seguinte classificação: Coleta Domiciliar: proveniente de
residências, casa comerciais, logradouros públicos, feiras livres e indústrias que
não produzem resíduos perigosos.
Execução de Coleta Domiciliar
Dimensionamento da Frota
Como os tipos de resíduos encontrados nesta coleta são geralmente
embalagens, plásticos, vidros, papéis, papelões, restos de alimentos e
produções de poda, possuindo baixo peso especifico, proximo de 300 Kg/m3,
deve-se utilizar veículos tipo caminhão compactador e/ou caminhão tipo
basculante com capacidade minima de 5,00 m3, para o recolhimento modo a
reduzir os custos de transporte.
Dada a características da maioria das vias e logradouros públicos da cidade de
Boninal, o tipo majoritário das edificações encontradas, distância do centro de
massa produtor de lixo para o vazadouro e a própria experiência nesta atividade
optou por utilizar veículos tipo Caminhão compactador com capacidade de 15,00
rn3 e caminhão basculante com capacidade para 5,00 m3 de lixo, considerando
que conciliam boa condição de operação e capacidade de carga.
Considerando a população a ser beneficiada de 14.446 habitantes e que cada
habitante produz uma média de 1,55 kg/dia, temos uma produção mensal de
aproximadamente 671,00 toneladas de lixo oriundo da coleta comum e que se
operem 26 dias em média por mês, temos um total de 25,00 toneladas diárias
para recolher.
Estabelecendo que o caminhão compactador opere 02 turnos de 04 horas numa
velocidade de coleta de cerca 1,80 ton./hora, temos a seguinte capacidade de
carga por veiculo:
Capacidade de carga por veiculo/dia: 2 x 4 x 1,80= 14,40
ton.
Assim, para atender a demanda diária de 25,00 toneladas
será necessário operar com a seguinte frota de caminhões:
25,00 ton./dia
N.° de caminhão compactador:
unidade
14,40 ton./veiculo/dia
Reserva técnica (10%):
unidade

- 1,74

01,74 veículos x 0,10 = 1,91

Rua José de Souza Guedes, n° 218 — Centro — Boninal — BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021CP,hotmail.com
META AMBIENTAL SERVICOS Assinado de forma digital por META
AMBIENTAL SERVICOS DE LIMPEZA PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021 — FL. 25/41
DE LIMPEZA URBANA
URBANA EIRELI:05485619000157
EIRELI:05485619000157
nn -11 vs 1A.nA•n1 4-11,nry

iLP* ESTADO DA BAHIA

c't

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua Jose de Souza Guedes, no 218 - Centro - CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ No 13.922.612/0001-83

Total da frota: 02 unidades e/ou 6 unidades de caminhão tipo
basculante. (01 compactador tem capacidade igual a 3
caçambas de 5 m3). / ou 01 unidade de compactador e 3
unidades de caminhão tipo basculante.
Os tipos de chassis para montagem dos equipamentos deverão estar
dimensionados para suportar os esforços a que serão submetidos, observando
as características do tipo de carga e condições de tráfego.
Dimensionamento dos Setores de Coleta
Determinando que os Setores de Coleta sejam iniciados e concluídos num
mesmo turno de 4 horas, teremos de implantar 2 diferentes roteiros, sendo
executado um no turno matutino e outro no turno vespertino.
Para dimensionar os percursos dos Setores de Goleta, temos de atender os
parâmetros estabelecidos, 1,80 toneladas/h.
Boninal, mantém a característica de horizontalizar suas edificações, gerando
uma baixa produção de lixo por quilômetro percorrido, podendo ser estimado em
0,26 ton./km.
Assim os Setores de Coleta poderão ser pré-dimensionados adotando a razão
de 1,80 ton/0,26 ton./km, ou seja, percursos com média de 6,15 km. Na área
central, onde há forte comércio e elevada produção de resíduos, deve-se notar
que este coeficiente se eleva.
Durante a fase de implantação será avaliado o desempenho de cada Setor de
Coleta, procedendo aos ajustes de percurso, tempos e cargas transportadas.
Deve-se averiguar comparativamente a produtividade dos setores que atendam
localidades com condições de operação semelhantes, principalmente com
relação As velocidades de coleta obtidas, buscando maximizar o desempenho
dos equipamentos e mão-de-obra.
Os Setores de Coleta deverão estar sempre contidos na menor área possível e
avizinhando-se a outros executados no mesmo turno, evitando que num mesmo
trecho de rua atuem coletas de diferentes Setores e horários.
Ferramental
Todo veiculo coletor conduzido A operação deverá estar municiado de 01 garfo
de 10 dentes, 01 pá quadrada e 01 vassourão.
Fardamento do Pessoal
0 fardamento dos serventes atendendo as condições de conforto e segurança
necessário será composto da seguinte forma:
• Camisa de Malha com mangas;
• Calça de brim;
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•
•
•
•

Boné tipo jockey;
Bota de cano curto de couro;
Capa de lona plástica;
Luva de raspa.

Os motoristas usarão calça e camisa de Malha e sapato de couro.
SERVICOS DE VARRICAO
Estabeleceremos somente a varrição manual, considerando que a maioria das
pavimentações e sarjetas das vias públicas da cidade de Boninal, não favorece a
varrição mecanizada. Além disso, deve-se ponderar o aspecto social da
diminuição da oferta de emprego e os elevados custos de manutenção destes
equipamentos que requerem mecânicos e equipamentos especializados.
Periodicidades de Varrição
A varrição manual sera executada com 02 (dois) tipos de periodicidade, abaixo
discriminadas:
• Varrição diária sem repasse: sera executada pela manha em locais de
mediana produção de resíduos públicos, com boa ocupação
populacional, presença de pequeno comércio ou indústria e grande
fluxo de pedestres e veículos.
• Varrição com 01 (um) repasse: serão realizadas duas vezes por dia,
pela manhã e com repasse à tarde, sendo empregada em areas de
importância comercial e turística e com elevada produção de resíduos
públicos durante todo o dia.
0 estabelecimento destas diferentes periodicidades de varredura visa atender
cada logradouro observando as condições naturais encontradas, possibilitando
extensão do serviço as localidades ainda não atendidas com uma programação
regular.
Forma de Execução dos Serviços
Qualquer que seja a periodicidade, a varrição manual sera executada por
servente individualmente, sendo considerada uma produção média de 1.500
metros lineares de sarjeta por turno de 6 horas.
0 trabalho dos serventes se desenvolvera de forma individual, fazendo a
varrição e amontoando os detritos a cada 15 metros aproximadamente, recolhe,
acondiciona e transporta os resíduos até os pontos de confinamento
determinado para a coleta.
Evidentemente, a produtividade de cada servente, variará de acordo com as
características do logradouro. Ou seja, a quantidade e o tipo de resíduos
encontrados, o tipo de sarjeta, o transito de pedestres, etc.
Rua Jose de Souza Guedes, n° 218— Centro — Boninal — BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
AETA AMBIENTAL SERVICOS Assinado de forma digital por META
E-mail: 1 icitacaopm boninal202 'I pb, h o t m a i I . c o m
AMBIENTAL SERVICOS DE LIMPEZA
>E LIMPEZA URBANA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021 — FL. 27/41
URBANA EIRELI:05485619000157
1RELI:05485619000157
Dados: 2021.12.13 16:06:46 -03'00'

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, no 218 - Centro - CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ No 13.922.612/0001-83

Todos os resíduos recolhidos na varrição, serão acondicionados em sacos
plásticos e em casos muito especiais, serão usados contenedores para este fim.
Os sacos plásticos empregados, tanto quanto possível, serão de cor diferenciada
dos normalmente comercializados, de modo a distingui-los dos oriundos das
produções residenciais ou comerciais.
Serão utilizados carros de mão do tipo ou similar, com capacidade de carga para
120 litros e forma apropriada para uso de sacos plásticos. Todos os carros serão
numerados e pintados na mesma cor da farda dos serventes.
Nos locais onde por ventura exista grande acúmulo de terra ou areia na pista
poderemos empregar carros de mão convencionais para efetivar o carregamento
destes materiais.
Recolhimento das Produções da Varrição
0 recolhimento das produções da varrição se fará automaticamente pelos carros
da Coleta Domiciliar que atuam em sua área.
Dimensionamento do Volume de Serviços
São estimados 15279,17 m2 de varrição diária, incluindo as sarjetas dos dois
lados da rua e os diversos tipos de periodicidade aludidos.
Dimensionamento de Equipamentos, Ferramentas e Utensílios.
Cada servente trabalhará municiado de 01 carro de mão ou similar, 01 vassoura,
01 apanhador de lixo e 10 sacos plásticos por dia.
Fardamento do Pessoal
Todos os serventes da varrição trabalharão fardados com o seguinte conjunto:
•
•
•
•
•
•

Camisa de malha com manga;
Calça de brim;
Boné tipo jockey
Bota de cano curto de couro;
Capa de lona plástica na cor amarela;
Luva de algodão.

SERVIÇOS DE LIMPEZAS ESPECIAIS
Devido a sua natureza e a dificuldade para quantificá-los com precisão, será
estabelecida uma previsão de aplicar um total de 2.200 horas em sua execução,
sendo formadas equipes de trabalhadores que atenderão os diferentes serviços.
Estas limpezas, sempre que possível, devem ser realizadas em operações
conjuntas dos diversos tipos de serviço, racionalizando a distribuição e controle
de pessoal e o recolhimento das produções.
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Todos os serventes deverão usar o seguinte fardamento:
•
•
•
•
•
•
•

Camisa de malha com manga;
Calça de brim;
Boné tipo jockey;
Bota de cano curto de couro;
Capa de lona plástica na cor amarela;
Luvas de raspa;
Botas de borracha e luvas de borracha (quando atuarem em serviços
de rede de esgoto).

A seguir relacionamos os principais serviços previstos:
Limpeza de Bocas-de-lobo, Ramais e Galerias.
Trata-se da remoção de resíduos acumulados no sistema de drenagem de águas
pluviais nas bocas-de-lobo.
Um cronograma de execução determinará uma periodicidade de atendimento
aos logradouros, evitando acúmulos de resíduos no sistema de drenagem.
As equipes designadas para estes serviços deverão ser municiadas basicamente
de pás quadradas, alavanca, concha e carros de mão do tipo empregado na
construção civil.
Serviços de Capinagão, Rogagem, poda de árvores em pragas e jardins.
Estes serviços objetivam evitar o exagerado crescimento do mato nas sarjetas e
nos calçamentos, visando embelezar a cidade e evitar a formação de matagais
que prejudiquem a visibilidade dos transeuntes, permitam a proliferação de
animais nocivos à saúde humana ou sirvam de esconderijos para marginais,
dentre outros inconvenientes.
As equipes serão municiadas com facões, foices, enxadas, ancinhos, gadanhos,
garfos e carros de mão do tipo utilizado na construção civil.
Pintura de Meios-fios
A pintura de meio-fios será executada nas principais vias de tráfego da cidade,
visando seu embelezamento e segurança dos motoristas.
Serão aplicadas tintas laváveis de boa qualidade e a pintura feita de modo
alternado (zebrado) acompanhando os intervalos dos meio-fios.
Coletas Especiais
Para recolher lixo em localidades de difícil acesso aos equipamentos normais de
coleta, poderemos usar o expediente de executar coleta manual porta a porta.
Este serviço será implantado em áreas de baixa renda ou ruas com largura
inacessível aos veículos de coleta.
META AMBIENTAL
SERVICOS DE LIMPEZA
URBANA
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SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHO
Frequência e Horários da Coleta
A coleta será realizada em toda cidade diariamente, exceto nos domingos e
feriados, no turno matutino e vespertino. Em ocasiões excepcionais a coleta
pode ser executada aos domingos e feriados.
A determinação do turno de coleta para cada área atendida dependerá das
condições de iluminação, pavimentação, tipo de ocupação, conveniência da
população, do tipo de resíduo e da otimização do uso da frota coletora.
Tipo de Coleta
Para determinar a forma de atuação da coleta, distinguiremos os resíduos
encontrados com a seguinte classificação: Coleta de Entulho: proveniente de
residências, casa comerciais, logradouros públicos, feiras livres e indústrias que
não produzem resíduos perigosos.
Execução de Coleta de Entulho
Como os tipos de resíduos encontrados nesta coleta são geralmente restos de
materiais de construção e produções de poda, possuindo baixo peso especifico,
devem-se utilizar veículos tipo caminhão basculante para o recolhimento modo a
reduzir os custos de transporte.
Dada a características da maioria das vias e logradouros públicos da cidade de
BONINAL, o tipo majoritário das edificações encontradas, distância do centro de
massa produtor de lixo para o vazadouro e a própria experiência nesta atividade,
optamos por utilizar veículos tipo caminhão basculante com capacidade minima
para 5 m3 de lixo, considerando que conciliam boa condição de operação e
capacidade de carga.
Considerando a população a ser beneficiada e de 14.446 habitantes. Estimamos
a produção diária de entulho em aproximadamente 11,0 ton/dia, temos uma
produção mensal de aproximadamente 330,00 toneladas de lixo oriundo da
coleta de entulho e operando 11 dias em média por mês.
Dimensionamento de Pessoal Operacional
Sendo cada veiculo guarnecido por 03 serventes e 01 motorista, serão
necessários 03 serventes e 01 motorista.
Ferramental
Todo veiculo coletor conduzido 5 operação deverá estar municiado de 01 garfo
de 10 dentes, 01 pá quadrada e 01 vassourão.
Fardamento do Pessoal

META AMBIENTAL
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0 fardamento dos serventes atendendo as condições de conforto e segurança
necessários será composto da seguinte forma:
•
•
•
•
•
•

Camisa de malha com manga;
Calça de brim;
Bond tipo jockey;
Bota de cano curto de couro;
Capa de lona plástica;
Luva de raspa.

Os motoristas usarão calça e camisa de brim e sapato de couro.
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
Para os serviços de Coleta
Toda a operação da coleta será centralizada e distribuída de uma sede central
que deverá situar-se no ponto mais próximo possível do centro da massa de
produção do lixo, possuindo fácil acesso aos caminhões de grande porte da
coleta.
De acordo com os horários e freqüências estabelecidas para cada setor, 30
minutos antes do inicio da coleta, os veículos, equipamentos e pessoal serão
alinhados para a partida.
Os fiscais de coleta serão responsáveis a cada turno pela verificação com o
motorista das condições gerais do veiculo, assinalando no formulário de
diagnóstico de frota: o estado da mecânica, elétrica, chaparia e pintura do
equipamento, registrando qualquer irregularidade observada.
Cada equipamento receberá, no ato de sua saída para coleta, um formulário
próprio indicando:
• 0 setor de coleta a ser cumprido;
• 0 tipo de veiculo e/ou equipamento;
• A placa ou n.° de registro;
• 0 nome do motorista e guarnição;
• Os horários de saída, retorno, inícios de coleta e descarga no aterro;
• As tonelagens transportadas por viagem ou horas trabalhadas;
• Outros acontecimentos, tais como: quebram de equipamento, acidentes,
problemas na descarga, etc.
Os fiscais de coleta deverão vistar os formulários toda vez que passar na rua
pelos veículos coletores sob sua fiscalização. No aterro sanitário, os formulários
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serão vistados pelos balanceiros, que anotarão o horário da descarga e a
tonelagem transportada.
Na fase de implantação de cada Setor de Coleta, os fiscais farão o percurso
junto com o motorista do veiculo, orientando-lhe a ponto de partida e o percurso
programado.
Durante no mínimo sete dias se fará o acompanhamento desta implantação,
avaliando se os tempos e cargas de cada viagem estão consoantes com o
planejamento, procedendo-se os remanejamentos pertinentes para alcançar os
parâmetros de produtividades desejados.
Quando do retorno à garagem, cada veiculo será novamente diagnosticado para
averiguar se não sofreu avarias de qualquer natureza, sendo em seguida
encaminhado para lavagem, troca de óleo ou qualquer outro serviço de
manutenção preventiva ou corretiva programado.
De modo a acompanhar a evolução e eficiência dos serviços serão elaborados
os seguintes controles estatísticos mensais:
Totais mensais coletados por cada Setor e geral;
Produtividade média mensal (relação tonelada/hora operada);
Número mensal de reclamações da população.
Para os Serviços de Varrição
Para distribuir e controlar este serviço deverá instalada Sede de Varrição
estrategicamente dispostas pela cidade.
A Sede será administrada por um Cabo-de-turma, sendo responsável pela
varrição de uma determinada área geográfica, fazendo a centralização das
informações e o controle da freqüência do pessoal, a guarda e distribuição dos
equipamentos, ferramentas e utensílios.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência deste Contrato, sede,
filial ou representação na cidade de Boninal-Ba, com vistas a possibilitar o pleno
atendimento da administração do Contrato.
Caso no momento da assinatura, a CONTRATADA não atenda ã alínea a), esta
deverá apresentar declaração de que se compromete a instalar escritório ou
ponto de apoio (representação) na cidade de Boninal, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias contado do inicio da vigência do contrato.
Informatização do Sistema

META AMBIENTAL
SERVICOS DE LIMPEZA
URBANA
FIPFI 141SARÇA1 OfIDO1Ç-7

Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 — Centro — Boninal — BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmbonina12021(b)Motmail.com
PREGÃO ELETRÔNICO N°011/2021 — FL. 32/41

Assinado de forma digital por
META AMBIENTAL SERVICOS DE
LIMPEZA URBANA
EIRELI:05485619000157
rInd,,c• )1111 17 vs 1 A•fIR•Al _nwro,

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, no 218 - Centro - CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ No 13.922.612/0001-83

Para agilizar o processamento de informações, um sistema informatizado de
controles estatísticos, operacionais, financeiros e outros, serão implantados na
Sede Central.
VEÍCULOS
Para a realização dos serviços programados neste Termo de Referência abaixo
relacionamos as quantidades mínimas.
Veículos:
- 01 Caminhão Compactador mínimo 15 m3;
- 04 Caminhões Basculhante mínimo 5 m3
7 - RESULTADOS ESPERADOS
A universalização dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos, com qualidade, assegurando a promoção à saúde pública e
proteção ambiental.
8 - PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ExEcugÃo
A execução dos serviços sera iniciada no prazo de até 10 (dez) dias após
convocação para inicio dos serviços, ou em data ser determinada pela
Contratante não inferior a 10 (dez) dias de antecedência.
Os itinerários serão definidos pelo Município de acordo com a necessidade dos
serviços.
Deverá iniciar a execução dos serviços objeto deste certame, devendo
apresentar os colaboradores e os veículos nos locais indicados para a execução
do serviço.
Os serviços serão prestados dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com
observância das recomendações aceitas pela melhor técnica e das normas e
legislação, para atender ás solicitações do Município.
Os condutores deverão possuir habilitação compatível com o veiculo, ficando
sob responsabilidade da Contratada a observância de tal requisito legal.
0 prazo de vigência do contrato é de até 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, mediante Termo Aditivo, por iguais e sucessivos períodos, até o
limite de 60 (sessenta) meses, desde que atendidas as condições do art. 57, da
Lei Federal n° 8.666/93.
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão a conta dos recursos
orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal
vigente, através das dotações orçamentarias, abaixo descritas:
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UNIDADE
GESTORA
ORGA0
06/06 —
SECRETARIA
MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA
E TRANSPORTES

FONTE DE PROJETO/ATIVIDADE
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
TRABALHO
0000

0042

2036 — MANUTENÇÃO
DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA PÚBLICA
FEP
2034
—
MANUTENÇÃO DOS
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL/ROYALTIE
S

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
3390.39.00

10 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, no prazo de até 10 (dez)
dias, após atestado o recebimento em compatibilidade com a Ordem de
Serviços, por meio de ordem para depósito em conta corrente da empresa
CONTRATADA, após o recebimento dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, comprovando que os
serviços foram executados a contento, entregue até o 3° dia útil posterior ao dia
30 de cada mês, para o atesto pelo setor competente;
a.1) Para aferição do serviço, deve-se considerar o período do dia 01 até
o último dia do mês anterior;
a.2) 0 primeiro período de aferição do serviço será encerrado no último
dia do mês, mesmo que inferior a 30 dias.
a.3) Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do
contrato.
b) Comprovante da manutenção das condições da habilitação, constatada por
meio de consulta "on line" aos sítios eletrônicos oficiais ou a documentação
mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;
c) Relatório Mensal dos Serviços Executados.
10.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório
e definitivo do serviço, nos seguintes termos:
a) No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a
Contratada deverá entregar toda a documentação comprobatória das obrigações
previdenciárias, fiscais e trabalhistas previstas na IN SEGES/MP n.° 05/2017;
b) No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da Contratada, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório
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Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao
gestor do contrato.
c) No mesmo prazo, o fiscal administrativo deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições e encaminhá-lo ao gestor
do contrato.
10.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos
relatórios mencionados acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços,
obedecendo as seguintes diretrizes:
a) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização técnica, administrativa, setorial, e, caso haja irregularidades que
impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas
correções;
b) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
c) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalização.
10.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
10.5. Antes de cada pagamento à Contratada, serão realizadas consultas para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
a) Constatando-se, a situação de irregularidade da Contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 0
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
Contratante.
b) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
c) Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.
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d) Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada
não regularize sua situação.
e) Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela máxima autoridade da Contratante, não será rescindido o contrato em
execução com a Contratada inadimplente.
10.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.°
5/2017, quando couber.
10.7. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos
tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a
que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:
a) Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido
durante toda a execução contratual;
b) Cotação de percentual maior que o adequado: para atender as orientações
dos Acórdãos TCU n° 3.037/2009-P, n° 1.696/2010 - 2a Câmara, n° 1.442/20102a Câmara e n° 387/2010-2a Câmara, o excesso será suprimido, unilateralmente,
da planilha e haverá glosa/dedução, quando do pagamento ou da repactuação,
para fins de total ressarcimento do débito.
10.8. Para avaliação da qualidade e da eficiência na execução dos serviços,
mensalmente, a fiscalização técnica deverá verificar o nível de qualidade do
serviço;
10.9. São hipóteses de glosa nos pagamentos as situações indicadas abaixo:
a) a inclusão de rubrica, na planilha de custos e formação de preços, que tenha
sido vedada pelo edital;
b) a cotação de tributo em percentual maior que o adequado, segundo as regras
do edital;
c) a inexecução parcial ou total das atividades contratadas;
d) a não produção dos resultados contratados;
e) a não execução do contrato com a qualidade minima exigida;
f) a não utilização de materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço ou a utilização dos mesmos com qualidade ou quantidade inferior
demandada;
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g) equívocos no dimensionamento dos quantitativos da proposta que se revelem
superiores ás necessidades da Administração, quando detectados em momento
ulterior aos recebimentos provisório e definitivo da contratação;
h) custos não renováveis já pagos ou amortizados que não foram eliminados
quando da prorrogação contratual.
10.10. São, também, hipóteses de glosa nos pagamentos as situações indicadas
abaixo:
10.10.1. 0 valor a ser glosado deverá ser proporcional ao dano econômico
sofrido pela Administração Pública.
10.10.2. Manifestação técnica da fiscalização da execução contratual deverá
apresentar justificativa e memória de cálculo dos valores a serem glosados, para
que a Contratada possa eventualmente impugná-los.
10.10.3. Com amparo em precedentes do TCU (Acórdãos n° 2.247/2009 —
Plenário, n° 1.895/2011 - Plenário e n° 2.365/2011 - Plenário) e a pedido da
Contratada, poderão ser realizadas glosas sucessivas nas faturas mensais,
desde que sejam atendidas as condições abaixo:
a) correção do passivo de cada mês até a data-base do cálculo;
b) celebração, por meio de termo aditivo, das condições de pagamento do valor
glosado (número de deduções da fatura a ser implementado e incidência de
correção monetária do saldo devedor até a data do pagamento);
c) motivação do deferimento do pedido da empresa com demonstração do
interesse público do mesmo;
d) indicação, no termo aditivo, de que haverá o vencimento antecipado de todo o
saldo devedor se, por qualquer razão, for inviável continuar a deduzir os valores
glosados de cada fatura mensal;
e) dimensionamento das glosas sucessivas de modo a que o último desconto
seja realizado em momento anterior ao termo final da vigência contratual, para
que a Administração Pública tenha certeza de que ainda existirão créditos em
favor da empresa que poderão ser retidos para quitação do débito.
10.11. 0 processamento das glosas não impede a instauração concomitante de
procedimento para aplicação de penalidade, quando cabível.
10.11.1. Se equívocos no dimensionamento dos quantitativos da proposta
forem detectados no momento dos recebimentos provisório e definitivo, o
pagamento deverá ser processado normalmente a partir dos quantitativos
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efetivamente executados, devendo, se for o caso, ser providenciado termo
aditivo para supressão de quantitativos, como prevê o art. 63, §2°, da IN
SEGES/MP n.° 5/2017.
10.12. É vedado o pagamento, a qualquer titulo, à empresa privada que tenha
em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
11 - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E-MAIL.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Rua Francisco de Matos Sobrinho, n° 168, Centro, Boninal — Bahia.
Tel.: (75) 99128-5747
E-mail: prefeituraboninalofgmail.com
12- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. As obrigações da Contratante são as estabelecidas no Termo de
Referência e na Minuta do Contrato.
13 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1. As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência e na Minuta do Contrato.
14- DA SUBCONTRATAÇÃO
14.1. Será admitida a subcontratação, desde que previamente autorizada pela
Prefeitura.
15 - DO REAJUSTE
15.1. Os pregos são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.
15.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de
um ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas
e concluídas após a ocorrência da anualidade.
15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mil-limo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
15.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja
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divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
15.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente,
o definitivo.
15.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
15.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.
15.8. 0 reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
16— SANÇÕES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem
justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotora da licitação, sujeitará o
licitante ou o contratado As seguintes sanções previstas na Lei Federal n°
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
e) Advertência;
f) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com a União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos
demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo
de até 05 (cinco) anos;
g) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;
h) Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
- 0 valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto
entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato,
eventualmente existente.
- As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas.
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- Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do
CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá
atualização monetária;
- 0 CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na
ocorrência de caso fortuito ou forge maior, sem que haja culpa do
CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado
ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou
ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
- Após o 100 (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o
CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
• Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação
judicial, respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos
decorrentes da rescisão;
• Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na
legislação em vigor.
17- CONDIÇÕES GERAIS
a) 0 presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em
todos os seus termos e à proposta do contratante, sendo os casos omissos
resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie;
b) Os serviços deverão ser prestados conforme as especificações do Termo de
Referência, ou seja, de acordo com os documentos solicitados.
c) Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do
contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a
ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
d) No ato da emissão da "ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS" a
Secretaria ou Unidade responsável pela demanda deverá atestar a
compatibilidade do serviço solicitado com o serviço prestado.
e) A licitante que não apresentar a proposta conforme solicitado será
desclassificada para efeito de julgamento;
f)0 objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada,
sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, sobre os quais
manterá estrita e exclusiva fiscalização;
g) A Prefeitura Municipal poderá realizar visita exclusivamente no endereço da
sede da empresa vencedora no prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas)
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após o certame, para confirmação de funcionamento ("PORTAS ABERTAS"),
condição essencial para homologação e contratação;
h) Os casos omissos e as situações não previstas no presente Termo serão
avaliados e resolvidos pela Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia,
por intermédio do seu Departamento Jurídico;
i)A habilitação dos proponentes não lhes assegura a celebração do Contrato,
ficando a critério de o município decidir pela conveniência e oportunidade da
realização deste ato;
j)0 presente Termo de Referência está em consonância com as disposições
legais e normativas aplicáveis e ao considerar ainda o interesse e conveniência
da Administração;
18. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Rua Francisco de Matos Sobrinho, n° 168, Centro, Boninal — Bahia.
Coordenação: Maciel Matos Xavier Barbosa
Cargo: Secretário Municipal de lnfraestrutura e Transportes.
Tel.: (75) 99128-5747
E-mail: prefeituraboninalofqmail.com
META AMBIENTAL
Assinado de forma digital por
SERVICOS DE LIMPEZA META AMBIENTAL SERVICOS DE
LIMPEZA URBANA
URBANA
EIRELI:05485619000157
EIRELI:05485619000157 Dados: 2021.12.13 16:12:36 -0300'
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Resumos de Contratos
RESUMO TERMO DE CONTRATO N° 145/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 428/2021 — PREGÃO ELETRÔNICO N°
011/2021. TERMO DE CONTRATO N° 145/2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO
DE BONINAL — CNPJ n.° 13.922.612/0001-83. META AMBIENTAL SERVIÇOS
DE LIMPEZA URBANA EIRELI, Pessoa jurídica de Direito Privado, Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada, Enquadrada como Empresa de Pequeno
Porte, com sede na Rua Castro Alves, n° 156, Bairro Centro, Município de
Seabra, Estado da Bahia, CEP 46.900-000, Inscrita no CNPJ sob o n°
05.485.619/0001-57, Inscrição Estadual sob o n° 059.016.559-PP, Inscrição
Municipal sob o n° 2203690000173, Registro no CREA 0002302713. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza
urbana e coleta de resíduos, com disponibilização de mão de obra, para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia. VALOR:
R$ 1.700.938,02 (hum milhão, setecentos mil, novecentos e trinta e oito reais e
dois centavos). DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS: As despesas para o
pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários,
constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das
dotações orçamentárias, abaixo descritas:
FONTE DE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE
DESPESA
PROGRAMA DE
PAGAMENTO
NATUREZA DA
TRABALHO
DESPESA
3390.39.00
2036
—
MANUTENÇÃO
0000
06/06 —
DOS SERVIÇOS DE
SECRETARIA
LIMPEZA PÚBLICA
MUNICIPAL
FEP
—
INFRAESTRUTURA
2034
0042
E TRANSPORTES
MANUTENÇÃO DOS
DO
RECURSOS
FUNDO
ESPECIAL/ROYALTIE
S
DOS PRAZOS DE E VIGENCIA DO CONTRATO: 0 contrato terá vigência de 12
(doze) meses, contados da data de sua assinatura. LOCAL E DATA DE
ASSINATURA: Boninal — Bahia, 13/12/2021. SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE:
Celeste Augusta Araújo Paiva — CPF n° 239.824.705-87. CONTRATADA: Esdras
Marconio Brito Ribeiro - CPF n° 014.789.995-86. TESTEMUNHAS: 'caro Santos
dos Santos — CPF n° 042.775.735-50 e Holdimar Alonso Paiva - CPF n°:
UNIDADE
GESTORA
ORGA0

058.341.655-16.
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SIGA - CAPTURA - Listagem - Informes Mensais Certidões Participante Licitação
Certidao

Emissaocertidao

Validadecertidao

Tipo

0000006
005053258

01/06/2021
02/08/2021

30/08/2021
01/09/2021

Fazenda Municipal
Outras

005054176
20071968

02/08/2021

01/09/2021

Outras

02/08/2021

01/09/2021

Outras

2021041201303397391728

12/04/2021
02/08/2021

09/08/2021
01/10/2021

FGTS
Fazenda Estadual

02/08/2021
16/08/2021
16/08/2021

28/01/2022
12/02/2022
12/02/2022

Justiça do Trabalho
INSS
Fazenda Federal

21/03/2021

86250/2021

25/03/2021

31/03/2022
31/03/2022

Outras
Outras

92864/2021

26/04/2021

31/03/2022

Outras

94509/2021
N5DJ020821132759

05/05/2021
02/08/2021

31/03/2022
01/09/2021

Outras
Outras

20213087976
23369050/2021
3776617CFCFF9D07
3776617CFCFF9D07
85517/2021

Total de registros: 14

https://siga3.tcm.ba.gov.br/webrun/exportjsp?sys=SIG&formID=464567590&type=LST
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SIGA - CAPTURA - Listagem - Informes Mensais Licitações Homologadas
Competência Processo Modalidade

Edital /
Convite

Dt.
Valor
Publicação /
Estimado
Convite

Imp. Oficial
DIÁRIO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO

12/2021

004/2021-CHP Credenciamento 199/2021

18/11/2021

58.385,04

12/2021

011/2021-PE

Pregão
eletrônico

148/2021

11/08/2021

1.700.938,02

12/2021

018/2021-PE

Pregão
eletrônico

188/2021

04/11/2021

403.000,00

12/2021

021/2021-PE

Pregão
eletrônico

191/2021

08/11/2021

278.400,00

12/2021

022/2021-PE

Pregão
eletrônico

193/2021

08/11/2021

1.020.000,00

12/2021

030/2021-PE

Pregão
eletrônico

210/2021

09/12/2021

1.188.640,00

DIÁRIO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO
DIÁRIO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO
DIÁRIO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO
DIÁRIO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO
DIÁRIO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO

Total de registros: 6

https://siga3.tcm.ba.gov.br/webrun/export.jsp?sys=SIG&formID=464567573&type=LST
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SIGA - CAPTURA - Listagem - Informes Mensais Certidões Contrato
Certidão

Tipo

Emissão

000008
005324571
005324815
2021120300485632171452
20214955180
21432991

Fazenda Municipal
Outras

20/11/2021
01/12/2021

Outras
FGTS
Fazenda Estadual
Outras

01/12/2021
03/12/2021
01/12/2021
01/12/2021

55448198/2021

Justiça do Trabalho

01/12/2021

59D402B39D8B6B4D

INSS

20/11/2021

59D402B39D8B6B4D
85517/2021
86250/2021
92864/2021
94509/2021

Fazenda Federal
Outras
Outras

20/11/2021

Outras
Outras

21/03/2021
25/03/2021
26/04/2021
05/05/2021

Total de registros: 13

https://siga3.tcm.ba.gov.br/webrun/exportjsp?sys=SIG&formID=4645675688,type=LST
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DECRETO N° 1790/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

"Nomeia membros titulares e suplentes para composição da
Comissão Permanente de Licitações no ámbito da Prefeitura
Municipal de Boninal, para o exercício de 2021 e dá outros
providências"

A PREFEITA MUNICIPAL DE BONINAL, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais e constitucionais, fundamentada no que dispõe o artigo 51 da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de
junho de 1993.
DECRETA:
Art. 1° - Ficam nomeadas como membros titulares para comporem a Comissão Permanente
de Licitações no ambit() da Prefeitura Municipal de Boninal, as servidoras na forma seguinte:
✓ MARIA CONCEIÇÃO ROCHA SANTOS - RG n.° 11.321.965.23-SSP/BA - Presidente
✓ CARLA ARUM SOUZA - RG n.° 09.908.264-06-SSP/BA - Membro
✓ MARIA AMÉLIA RITA DOS SANTOS - RG n.° 09.086.071-30-SSP/BA - Membro
Art. 2° - Ficam nomeadas como suplentes da Comissão Permanente de Licitações da
Prefeitura Municipal de Boninal, as servidoras ALDACI RITA DOS SANTOS SOUZA, RG n.°
09.086.065-9 I-SSP/BA; LUCIMAR ANTÔNIA ROCHA DOS ANJOS, RG n.° 39.955.685-0SSP/SP e HOSE MARY DE OLIVEIRA, RG n.° 11.929.764-79-SSP/BA.
Art. 30 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia
01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se.

Gabinete da Prefeita de Boninal -Estado da Bahia, em 04 de janeiro de 2021.

Celeste Augusta Araújo Paiva
Prefeita

Rua José de Souza Guedes, no 218 - Centro - CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
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DECRETO N" 1893/2021, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

Disp6e sobre a designa* de Pregoeiro Oficial e
Equipe de apoio na modalidadede de Licitactlo e
denominada Pregão e outras provid"

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BONIN.-tL, Escudo da Bahia, no uso das atribuições
legais e, considerando o que dispõe o Art. 3', Inciso IV e §1" da Lei Federal n" 10.520, de 17
de julho de 2002.
DECRETA:
Art. 1°- Fica designado, pea desempenhar a funçAo de Pregoeiro Oficial na modalidade de
fiche* denominada Pregáo o Servidor Municipal, o senhor Holdimar Alonso Paiva,
portador do KG n° 14.375110-74 SSP/BA.
§ P Ficam designados, para efeito do caput deste artigo, os seguintes servidores municipais
que, sob comando do Pregoeiro ora designado, comportio a respectiva EQUIPE DE APOIO,
ficando o primerio membro designado como pregoeiro substituto em caso de impedimento
do pregoeiro oficial.
- Maria Conceicelo Rocha Santos;
2° - jaw° Santos dos Santos:
- Fabiula de Souza Xavier.

§ - Consta das atribuições do Pregoeiro e respective equipe, dentre outras, o recebimento
das propostas e.lances, a análise da sua aceitabilidade e sua classificaçao, bem como a
habilita0o e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, observando a Lei n°
10.520, de lide julho de 2002.
Art. - Esse Decreto entra em vigor na data de sua publienifo, revovando as disposições
em contrário.
Gabioete45 Prefeita de Boninai Estado da Bahia, em 22 de fevereiro de 2021

--Celeste Augusta Ara üjo Paiva
Prefeita Municipal
Rua Jose de Souza Guedes, no 218 - Centro - CEP 46740-000
Telefone: 75 1330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba0gmall.com
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