Na bo

ESTADO DA BAHIA
• MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

2

- EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05512021.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 02212021-PMI/BA.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O Município de Ibotirama, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no .CNPJ
sob o n°.: 13.798.152/0001-23, com sede na Praça Ives de Oliveira, no 78, Centro, Ibotirama/BA,
torna público aos interessados, que realizará licitação pública, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
tipo MENOR PREÇO POR LOTE, através do Pregoeiro e equipe de apoio designados pelo Decreto
Municipal no 02812021, de 18 de Janeiro de 2021, no dia 29 de dezembro de 2021 às
09h00rnin, na Sala de Reuniões anexa a Guarda Municipal, situada na Praça da Bandeira, s/n, Centro,
Ibotirama/BA, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em imunização e controle de
pragas urbanas com atividade química em dedetização, desratização, descupinização, desinsetização,
desalojamento de aves e limpeza, desinfecção química e desincrustação de reservatório e caixas de
água dos prédios públicos do município compreendendo as Escolas Municipais, Secretarias, Unidades
de Saúde e Poços Tubulares do município de Ibotirama, conforme objeto descrito neste Edital, tudo de
conformidade com as regras estipuladas na Lei Federal n?; 10.520, de 1710712002 - Lei que
Regulamenta o Pregão, pelo Decreto n 0 3.555, de 08/0812000 e legislação correlata
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as Leisu 8;078/90, 8.666/93 7 9.784199, com
suas alterações posteriores, e. Lei Complementar n° 123106, com Suas alterações
posteriores, e demais exigências deste Edital e seus anexos: i,
Anexo 1 - Termo de Referência;
Anexo II - Minuta do Contrato;
Anexo III- Modelo de Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação;
Anexo IV- Modelo de Carta Proposta da Licitante;
Anexo V - Modelo de Carta de Apresentação da Documentação;
Anexo VI - Modelo que não Emprega Menor;
Anexo VII - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo VIII - Especificações Técnicas;
Anexo IX - Relação dos Imóveis;
Anexo X - Declaração de Enquadramento como Micro Empresa .ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo XI - Modelo de Declaração de Elaboração Independente da Proposta.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos noobjeto deste
Edital e seus Anexos deverão ser entregues ao Pregoeiro ate as O9hOQmin 4o dia de dezembro
de 2021, na Sala de Reuniões anexa a Guarda Municipal, situada na Praça da Bandeira, s/n, Centro,
Ibotirama/BA.
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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 endereço acima estabelecido, desde que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrario
Atestado de vistoria dos locais fornecido pela Prefeitura Múnicipal de Ibotirama, por intermédio da
Secretaria Municipal de Obras, atestando que o responsável técnico da empresa vistoriou os locais e
que as especificações correspondem ao estabelecido neste Edital, permitindo a fiel execução do objeto.
O Atestado de Visita deverá ser expedido em nome do Responsável Técnico da empresa, o qual
obrigatoriamente fará a visita, apresentando credencial com firma reconhecida;
A visita técnica deverá ser realizada até 24 horas anteriores à data da sessão, devendo ser agendada
previamente com antecedência de 24 hs.
O agendamento de visita deverá ser realizado através de solicitação escrita protocolada na Secretaria
Mun. de Obras.
O atestado de vistoria dos locais deverá ser apresentado junto com o credenciamentd.
Observação: todas as despesas correspondentes a vistoria dos locais será por conta da empresa
interessada.
Os interessados na presente licitação, poderão adquirir .o Edital e seus anexos impressos no seguinte
endereço: Prefeitura Municipal, de Ibotirama situada na Práça ..Ives de Oliveira, :11 0 78, Centro Ibotirama - BA, de 2a a 6a feira, de 08h00min às 12h00min horas, deixando na oportunidade
registrado, o endereço e telefones para fins de contato ou emissão de correspondência, e também
através de solicitação com os dados da empresa (Razão social, CNP), endereço, telefone e email) via e-mail: licitacao©ibotirama.ba.gov.br .
1.0 DO OBJETO
1.1 Constituem objeto desta licitação a contratação de empreqa especializada em imunização e controle
de pragas urbanas com atividade química em dedétização, desratização, descupinização,
desinsetização, desalojamento de aves e limpeza, desinfecção química e desincrustação de reservatório
e caixas de água dos prédios públicos do município compreendendo as Escolas Municipais, Secretarias,
Unidades de Saúde e Poços Tubulares do município de Ibotirama, conforme Anexo IX, relação dos
prédios e imóveis pertencentes ao município, e ainda em,.conformidade . com as especificações
devidamente relacionadas no Têrmo de Referência Anexo 1.
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