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8.6.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em)
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
8.6.2.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento.
8.6.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dias, poderão ser
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
8.6.2.8. Os licitantes deverão colocar à disposição d^Adminis^^o todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem c^s, os mani^^ impressos
em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quai^^for
8.7. O licitante que não apresentar o documento compro^^^o, ou^jo produto
não atender aos regulamentos técnicos pertinentes ̂ é^^mas técnicas t^^^ras aplicáveis,
não poderá usufruir da aplicação da margem d^d^efere^^, sem pr^ízo das penalidades
cabíveis.

8.7.1. Nessa hipótese, bem como e^^^o de^abilità^^^Sf licitante, as propostas
serão reclassificadas, para fins de nova aplica^^yq^^^enyie ]^ferência.
8.8. Se a proposta ou lance vençe^^^Jor ̂^^lassificalto, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e. air^fe, ̂^rdem de classificação.
8.9. Havendo necessidade, o^M^oeiro sus^^^erá^^^são, informando no "chat" a nova
data e horário para a sua continuic
8.10. O Pregoeiro poderátaem^^nfí^^or meiBdo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresento#o lai^^pRais^^teate^/ ̂ om o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada Aegociação^m con^^es diversas das previstas neste Edital.
8.10.1. Tai^ém l^^hipóteses^wi qtfô o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, po^^ne^®^ com o ifitante para que seja obtido preço melhor.
8.10.2. A n^^^cã^^^^eali^da por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licite

s para a participação de microempresas e empresas de
proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à

subsequente^^tfâvei^^^a verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos Sfeos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se fom^aso.
8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8.11

pequeno

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
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aos seguintes cadastros:
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/^
b) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário.
9.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se hoji^^^^de por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas IniMretas.
9.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vín<ftos societá^^, linhas de

^  fornecimento similares, dentre outros. ^
9.4.2. O licitante será convocado para manifestação pr^amente à^^^sclassiyação.
9.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro s^p^ará o licitan^^^f^i^do, por falta
de condição de participação. \
9.6. No caso de inabilitação, haverá nova ver^^çlb, pel^^gema, ̂^eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 dj^ei Cof^Ieme^fe^MzS, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceimç^^^ mj^^ta^u^Suente.
9.7. Caso atendidas as condições de pM^^paçã^^mabilitaç^ aos licitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentj^^ro^^^rar^^s, en^elação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificaçãifcconômic^manc^fe^ habilitação técnica, conforme o
disposto na Instrução Normati^a^^^S/MP de^SlB.;
9.7.1. interessado, para efejjbQ^e h^^^ção prWista na Instrução Normativa SEGES/MP
n° 03, de 2018 medianj^^^^^^^d^^^tern^deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no SlC/w até o terc^^ dia^p^terior à data prevista para recebimento das
propostas.

alizar prSiamente as comprovações constantes do SICAF para
^laab^ura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto

espectiva documentação atualizada,
subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a

oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr
dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de

9.7.2. É dever d

que estejam vige
com a apresentaçã

9.7.3

consu

êxito em

2019.

9.8. Havendo a '^^ssidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confnmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.
9.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.
9.10. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
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o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

9.11.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.12. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

9.13.1. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
9.13.2. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.13.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

9.13.4. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;

9.13.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva, nacional ou salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízos à Administração ou não impedirem a exata
compreensão de seu conteúdo.
9.13.6. Documentos (CPF E RG) dos sócios e /ou proprietário.

9.14.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
9.14.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.14.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.14.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei iV
5.452, de 1° de maio de 1943;

9.14.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;

14 ^
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9.14.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.14.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Municipal do seu donücílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

'.r'- ■ ■

9.15.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.15.2. Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no
balanço patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa (Liquidez
Geral, Liquidez Corrente e Grau de Endividamento), apurados por meios das seguintes
fórmulas:

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Pra2

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (I
ILC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

deverão ser:

c) GRAU DE ENDIVIDAMEN^^ERAL (
GEG = Passivo Circulante + Exip^^J .ongo P:

Ltal

OBSi: Os valores mí

>  Comprag e
•  ILG

•  ILC ma^

•  GEG melypr^Uiaguai

OBSz: É obrigatória a apresentação de todos os índices solicitados no item 7.5.4 (ÍNDICE
DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) E GRAU DE
ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG), obterão classificação econômico-financeira relativa ao
Balanço Patrimonial, as empresas que apresentarem pelo menos dois dos três indicadores
iguais ou superiores aos limites estabelecidos

Íj?rés^rttação dos

9.16.1. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, a fim de comprovar que a licitante
forneceu de forma satisfatória itens compatíveis com o objeto desta licitação anexados Nota
Fiscal e/ou Contrato comprovando.
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9.16.2, 0(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s)
de acordo com o parágrafo 3° do art. 43^ da I^i 8.666/93 e suas alterações posteriores.

9.17.1. Declaração firmada por seu representante legal do cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7°, da Constituição Federal, (Anexo VII);
9.17.2. Declaração que não possui vínculo com servidor público, (Anexo VIII);
9.17.3. Alvará Sanitário;

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da
mesma.

9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.

16 ê.
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10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11.1.0 Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer,
de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de

aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

ento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
recedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,

pefídos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1. A sessão públ
12.1.1.

realização^^^aão ̂úbli
situação c

12.1.2. Quando^ltouver^rro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vence^^áão assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat'') ou e-mail de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

17
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13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

-- í-. ■ ; • - . • y-L-'- i'.

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a prese contrataça

::-nrrT.-:."riEr

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o a
contados a partir da data de sua convocação, pap^ssin
prazo de validade encontra-se nela fixado, sol;;^^na de dê
prejuízo das sanções previstas neste Edital
15.2. Alternativamente à convocação para
assinatura da Ata de Registro de EresoS/ a
assinatura, mediante correspond^^^^^^p^co
eletrônico, para que seja assinada devolvid
de seu recebimento.

15.3. O prazo estabelecido
poderá ser prorrogadc#uma
licitante(s) vencedor(s)Murante o
15.4. Serão form^zadmtantas Atáí
registro de todoá^s. ite^^onstantes

t

terior a assinat

ário o 3 (três.) dias,
istro de Preços, cujo
à contratação, sem

rgão ou entidade para a
poderá encaminhá-la para

ê recebimento (AR) ou meio
02 (dois.) dias, a contar da data

vencedor, a desc

demais condições.
15.4.1 .^^^^mcluídò*^
cotar os

classificação^

dOT

ura da Ata de Registro de Preços
^gual período, quando solicitado pelo(s)
, e desde que devidamente aceito,

de Registro de Preços quanto necessárias para o
Termo de Referência, com a indicação do licitante
as respectivas quantidades, preços registrados e

a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
iços ̂ m preços iguais aos do licitante vencedor na seqüência da

excluído o percentual referente à margem de preferência, quando
o objeto não atê^er aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993;

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
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assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para
que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à i^elacão de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei n° 8.666, de 1993;
16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsõeaicontidas InSedital e seus
anexos;

16.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são acfWas prevista^nos artigos
77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da i^^^ninistração^^^stos jpis artigos 79
e 80 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação é 4^:^ ^orrogável conforme
previsão no instrumento contratual ou no
16.5. Previamente à contratação a Ad
identificar possível suspensão temporária
ou entidade, proibição de contrat
impeditivas indiretas, observado
de abril de 2018, e nos termos d.

prévia ao CADIN.
16.5.1. Nos casos em que
fornecedor não estiver

ônus, antes da contrata

16.5.2. Na hipóte^de í
^  a sua situação p^É^e o

das penalidades
16.6. Na assinatura^

referên

tração

ularidade

ulta ao SICAF para
liálEção, no âmbito do órgão
CO, bem como ocorrências
trução Normativa rf 3, de 26

, de 19 de julho de 2002, consulta

'ssinatura do instrumento de contrato, e o

verá proceder ao seu cadastramento, sem

re^stro no SICAF, o contratado deverá regularizar
zo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação
exos.

ou aa ata de registro de preços, será exigida a comprovação
ignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitantedas CO

durante a^^^^^^Aontrlro ou da ata de registro de preços
16.7. Na hi^tee^^wvencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas n^^ital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais
cabíveis a esse ncitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato
ou a ata de registro de preços.

17.1. Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo ao

19
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órgão promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n ° 8.666/93.
1672 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso
II do Art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá
optar por cancelar o contrato e iniciar outro procedimento licitatório;
17.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços.

18.1. O material deverá ser entregue no prazo e condições estaWecidos nesWedital e seu
anexo, contado a partir da data de recebimento da solicitação,^)^ dia de e^ediente do
órgão solicitante, em seu horário de funcionamento.
18.2. Será recebido o material:

I - provisoriamente, mediante termo circunstanc
conformidade do material com a especificaçãí
II - definitivamente, mediante termo circun^M^iado^pôs vei
possui todas as características consignada^^íestÊ^dltalj)^, noi
solicitada e qualidade do produto
18.3. Após o recebimento definitl
pagamento
18.4. Se a licitante vencedora dei

sem justificativa por es
impostas pela legislaçã^igenfi
18.4.1. Quando houvemnecessida

solicitação dever^jj^r p^pcolizada.

terior verificação da

o material entregue
tange a quantidade

a a Nota Fiscal para efeito de

o material dentro do prazo estabelecido
inistração, sujeitar-se-á às penalidades

bgação do prazo de entrega do material, a
, junto ao fiscal responsável.

19.1.

Referênci

iOlí*

tante e da Contratada são as estabelecidas, no Termo de

exo a este edital

20.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo
relacionados:

I - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

II - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

20 Q
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III - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de
1° de maio de 1943;

IV - prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
V- prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
20.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados
apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobra
liquidação de pagamento.
Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o
I - Se o valor da multa for superior ao valor da garantia presí
responderá o contratado pela sua diferença, a qu^ será desc
eventualmente devidos pela Administração ou quando
judicialmente.
20.3. A multa será formalizada por simples aiai^ilaihento^Stíaratual

artiir da data de

condições de

mento:

[erda desta,
dosJpagamentos

caso, cobrada

forma do art. 65, §

8°, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de
administrativo, oferecido a contratada a

(cinco) dias úteis, a contar do recebi:
Lei 8.666/93.
20.4. A despesa correrá à conta
I - Unidade Orçamentária:
II - Projeto/Atividade:
III - Elemento da Desp
IV - Fonte de Recursos

pós regular processo
ef® prévia, no prazo de 05
termos do § 3° do art. 86, da

entária:

21.1. Comete inf%ç^^^adnn^^Sativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante^^^judicatái
21.1.1 nã^^^^^^^^Wo ̂̂ ontrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado c^tóo^^^mzo de validade da proposta;
21.1.2. não assiima atade registro de preços, quando cabível;
21.1.3. apresentar^íéumentação falsa;
21.1.4. deixar de emregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.6. não mantiver a proposta;
21.1.7. cometer fraude fiscal;

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
21.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
21.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
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prejuízos significativos ao objeto da contratação;
21.2.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
21.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

21.2.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;
21.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista ugate subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração a^m^^^tiva no subitem
21.1 deste Edital.

21.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar coi^^ Adminis^^ão Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou^^^que seja Somovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplic^/ a penalid^^biGue sei^ concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante peL^^gjuízos causac
21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada ci^^latr^^^nte com^ demais sanções.
21.4. Se, durante o processo de aplicação dg^enalidade^^uver^^ícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lq^^l2.84^de l°^^^g^o de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou ̂ ^^nis^m^cójldas^^ processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidad^da ̂ Siesa dev^o ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fun
instauração de investigação pr^
PAR.

21.5. A apuração e o jul
como ato lesivo à Adrmnistrá

12.846, de 1° de agosto
21.6. O processaJEfient
administrativos

Administração P
ou sem a participa
21.7. Ç^^^g/alor
conduta

judicialmenfe^o
21.8. A aplica

)eci

mais

;n^f e decisão sobre a eventual
inistrativo de Responsabilização -

ações administrativas não consideradas
hal ou estrangeira nos termos da Lei n"

) normal na unidade administrativa,

re no seguimento regular dos processos
raçao da ocorrência de danos e prejuízos à

htes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
entepúl'

ão seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
a j^iáo ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
artigo 419 do Código Civil,

de "qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo qiíS^êsegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/ adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
n° 9.784, de 1999.

21.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
21.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

DErÊ^iigRéiiTO.p

Praça Emerson Barbosa, n*' 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145

22



119

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N® 13.655.436/0001-60

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao@saodesiderio.ba.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Pça
Emerson Barbosa, n° 01, Centro, São Desidério/BA, Setor de Licitações e Contratos
22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova datp_^^a a realização do
certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procejiso licitat^^.deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data ̂ signada pa1®abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet^^ endereço ]pdicado no
Edital.

22.6.0 Pregoeiro responderá aos pedidos de esclare<raB :oa^^^is) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, ̂^pderi subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos afi^os.
22.7. As impugnações e pedidos de esclar^
certame.

22.7.1. A concessão de efeito suspensj
motivada pelo pregoeiro, nos auto
22.8. As respostas aos pedid
vincularão os participantes e a Adr^i^tração

os prazos previstos no

ida excepcional e deverá ser

irão divulgadas pelo sistema e

22.1. Da sessão púMica
22.2. Não havei

realização do cerí
primeiro dia útil
haja CQj
22.3. To(

observarão

22.4. No julgaiftoto
falhas que não altc

^x

^c

Pregão divfcar-^e-á Ata no sistema eletrônico.
ite ou o^rrendo qualquer fato superveniente que impeça a

ar^fe, a sessão será automaticamente transferida para o
nom&mo horário anteriormente estabelecido, desde que não
pelo Pregoeiro.

ciasjpae tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
Brasília - DF.

das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica.

p

o

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e  a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
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22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônicçLWWW.BLL.ORG.BR,
nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos (^^ro^^^administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguin|as anexos:
1. ANEXO I - Termo de Referência e Estudos Preliminares;

2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;

3. ANEXO III - Declaração de que não emprega men^^^idade
4. ANEXO IV - Declaração de que não possui víp^o col^^rvidor pi >lico
5. ANEXO V - Modelo de proposta;
6. ANEXO VI - Termo de Adesão - BLL

7. ANEXO VII - Custo pela utilização do sistel
8. ANEXO VIII - Declaração Inidoneic
9. ANEXO IX - Declaração Respoi
10. ANEXO X - Ata de Registra

rrtiV ' ~ '7'mil vt.aisr.. j

23.1. Fica eleito o For

quaisquer dúvidas or
privilegiado que ̂ a.
São Desidério/BraXXX

esidério, estado da Bahia, para dirimir
hunciando-se a qualquer outro, por mais

Bastos Carneiro da Silva

Pregoeira Oficial
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1.

TERMO DE REFERENCIA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. Lei n®. 8.666/93, atualizada;

1.2. Lei n® 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação^
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

1.3. Lei complementar 123/2006 e 147/2014 e suas alterações, que i(
Microempresa e Empresa de Pequeno porte.

1.4. Decreto Federal n® 10.024/2019 - Pregão Eletrônico

1.5. Lei Federal n® 13.979/2020 - Enfrentamento do

1.6. Medida Provisória n® 926/2020 - Alteração^

1.7. Agrupamento por Item

1.7.1. A administração agrupou
consideração o Art. 8°, §2® do decn

dej^ferência por lotes levando em
7892/201

■

ompetitiv

inada pregão, para

Nacional de

gerenciMor poderá dividir a quantidade total do item
wnomicamente viável, para possibilitar maior

otfS^ji^^a a quantidade mínima, o prazo e o local de
serviço ".

evitada a contratação, em um mesmo órgão ou entidade,
]ais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço, em uma

localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o
éõípio da padronização.

1.8. A admini^teç^ visa com isso, uma maior padronização nos serviços e também diminuir o
valor do custo total^^ lote, haja visto, que a concorrente poderá diminuir seu preço em virtude da
quantidade total dos serviços ofertados no lote, e ainda facilitando o controle contratual com a
empresa ganhadora do lote. Diante do exposto, faz-se necessário agrupar os itens por lote,
viabilizando a excelência da administração.

2. DO OBJETO

25
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O objeto da presente licitação consiste na aquisição de materiais e insumos necessários para

ações de prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da Pandemia da Covid-19 nos

serviços de assistência à saúde do Município.

3. DA JUSTIFICATIVA

Considerando a atual crise Pandêmica do novo coronavírus (Covid-19), tendo em vista que o
vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma Síndrome Respiratória Ã^nfeqpe podem variar de
casos leves, graves, podendo até mesmo ser letal, é evidente a necesamde d^®buirir materiais e
insumos que auxiliam nas medidas de prevenção e controle na assi^ncia aos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo coronavírus.

A aquisição destes materiais para atender as demandas de ̂ ^B^tament# combate e
prevenção da Covid-19, através da Rede de Assistência RAS do São Desidério
composta pela Atenção Básica que é a porta de ent^da d^feasos leves,^ospital e Maternidade
Nossa Senhora Aparecida como referência os caaJ^moderaS^^ graves^^APS, Vigilância em
Saúde, Serviço de Atendimento Móvel- SAMIjj^entro ̂ e Esp^^^a^^t)dontológicas- CEO e
Central de Abastecimento Farmacêutico- CAF<

Os prazos foram reduzidos, a justificativa é para que haja celeridade no processo licitatório e
consequentemente rapidez na contratação. A medida exige adaptação não somente das empresas
licitantes mas também da Administração Pública que deverá estar atenta.

O COMPRASNET publicou orientação aos servidores que realizam licitações que estejam
atentos aos novos prazos, já que por vezes são controlados pelo gestor que está operando a
plataforma.

Portando assim como a Administração Pública é importante que o licitante esteja atento e se
adapte aos respectivos prazos.

O prazo previsto na Medida Provisória 926/2020 reduz pela metade, conforme transcrito
abaixo:

Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico oii
resencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos

necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os
prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for número impar, este
será arredondado para o número inteiro antecedente.

§2° Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito
devolutivo.

§2" Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere
o art. 39 da Lei n°8.666. de 21 de iunho de 1993. para as licitações de que
trata o caput. " (NR)

26

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145



123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

Diante do exposto o Pregão será eletrônico e será realizado em quatro dias úteis.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES

ITE

M
DESCRIÇÃO UNID

QUAP^^
A®

V. TOTAL

1

Avental hospitalar descartável, manga longa,
atóxico, confeccionado em TNT, 100%

polipropileno, gramatura cerca de 30G/CM2,
manga longa, punho elástico

4560^
k  \

R$ 6.976,80

2

Máscara de proteção contra poeiras, fum^^
névoas óxicas, características adiçi&is:
Semifacial N 95

R$ 1,04 R$ 1.043,33

3

Máscara cirúrgicas descartáveL^i^^^^^ras
elásticas simples com cli^^asal al^^m
embutido, características adj^^te: 3 cama^m
filtro bacteriológico 95% (1 forma®
adulto, para uso cs^^com W

500 R$ 226,67
R$

11

4

Touca desc^^^l d^^^hospiMir, material:
não tecido llQ^^^lip^^fel^^odelo: com
el^^ em toímv^S^or- sem cor, Gramatura:
é^^^^^^n2,Wani^y^único, tipo de uso:
desc^á^^^fceActerJRica adicional 01:
hipoalérp^, a^^%, inodora, unissex. Pacote
com 100 umí|a^.

PCT 150 R$ 1,81 R$ 271,00

5

Óculos para proteção individual, material
armação: policarbonato. Tipo: lente:
antiembaçante, modelos lentes, apoio nasal com
proteção lateral, olhos contra projeção de
partículas biológicas, incolor. Regula
comprimento

UND 200 R$ 2,23 R$ 446,67
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Luvas para Procedimento não cirúrgico, material:
Látex, natural íntegro e uniforme, TAM M,

características adicionais: lubrificada com pó
bioabsorvível, dsecartávei, modelo: formato

anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa

com 50 Pares

Luvas para Procedimento não cirúrgico, material:

Látex, natural íntegro e uniforme, TAM P,

características adicionais: lubrificada com pó

bioabsorvível, dsecartávei, modelo: formato

anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa

com 50 Pares

Macacão impermeável com touca
hospitalar, componentes fibras de
(não tecido), tipo uso: fitossanit^
tamanho: P. características adijamhais: capt

ohe

Macacão

tile

s: capuz

Macacão imperme^^iP^^^toucl
hospitalar, compo^ntes fibS^M^e pt
(não tecido), tipo i®: fitossanitffik cor
tamanho: M,A<Ãract%sticas adicioi

impwm)^^! com touca para uso
coAon^ÉSiw^bras de polietileno
™p^so: rjp^sanitário, cor branca,

vG/^^S^rísticas adicionais: capuz
(não
tamanlí

Macacão, material: TNT, Componentes: Capuz/
ziper frontal, tipo: uso hospitalar, cor: branco.
Tamanho: XG. Características adicionais:

Unissex , tipo padrão com zíper. Manga Grande

R$ 11,15

R$ 32,61

R$ 32,61

R$ 23,98

R$ 44,93

m

R$ 3.289,25

R$ 6.886,00

R$ 978,40

R$ 652,27

R$ 1.199,00

R$ 898,67
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Máscara protetora facial incolor- ajuste simples
e visor de material plástico incolor - em
policarbonato ou equivalente, que permita
limpeza com álcool, aproximadamente 22x23 UND 20 R$ 9,89
cm do visor de segurança 0,5 mm de espessura,
transparente suporte no queixo e testa do
usuário, alça para colocação.

R$ 197,80

13

14

15

Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico
hidratado, característica adicionais: gel Galão
concentração 70%. Galãocom 5 litros.

Álcool Etílico, Tipo Hidratado, Teor alcoolicí
70% Liquido Galão com 05 Litros

Lençol Descartavél, material papel,
0,70M comprimento 50M, apresent

Galão

16

Papel toalha interfolhado, dui^jobras,
primeira qualidade, i^^ecicladj
com alto poder abs^^^^ma^^^lO^o
celulose virgem, [inodoro,
estranhos e^part®[as lenhos^m dirmisões
minimas 20fc x ̂ »çm, pacotP com 1000
folhas, simi^ro>u sup^or a (MILI
SOFT OU

300

R$ 24,75

R$ 4,81

R$ 6,29

R$ 2.334,67

R$ 2.475,00

R$ 2.164,50

R$ 1.887.00

17
Sabon^^Jíquíi^^Mrfumado, acidez neltro, para
higieniza^l^das m^s, galão de 1 litro. UND 200 R$ 7,42 R$ 1.484,00

18

Hipoclorito de sódio, aspecto físico, solução
aquosa, concentração de ate 2,5% de cloro ativo,
para higienização hospitalar, galão de 5 litros.

UND 250 R$31,95 R$ 7.987,50
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Dispenser Higienizador de Álcool Gel, material
plástico ABS, capacidade 800ml, tipo fixação
parede, cor branca, aplicação-mãos.

5/000:

UNID

L-60

40 R$25,51 R$ 1.020,40

20

Dispenser Higienizador Sabão Liquido, material
plástico ABS, capacidade 800ml, tipo fixação
parede, cor branca, aplicação-mãos.

UNID 30 R$25,51 R$ 765,30

21

Luva de Segurança para procedimentos,
material látex, TAM M, face palmar dos dedos
e  pontas, com palma antiderrapante, cor
amarela, caixa com 50 Pares

UNID
m

R$1»0

jM

R$ 5.620,00

22

Reagente para diagnóstico clínico, Ti^
Conjunto completo, tipo análise qualittaiv(^®;i
coronavirus COVID -19 IGG

Apresentação: teste.
imunocromatografia. Teste ránido jaaE^çoroí^
vírus (COVID-19). 0 mesmo
conformidade com as norm^wcnicas vig^^
e registradas na ANVISA cm^^totificação^^

■X

B-WO R$51,46
R$

257.316,67

23
Caixa de de
Acrílico (^t:al ^lada - Ppteção de
gotículas d^^^ss^^^livae^ecreções.

UND 3 R$ 374,90 R$ 1.124,70

O valor Quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte
e cinco centavof

As cotações foram i^^zadas pelo Comprasnet do Governo Federal, ata de Registro de Preço e por
meio eletrônico (sites). Os realizados pela intemet foram por que não foi encontrado empresas que

cotassem, sendo um processo que exige celeridade, então temos essa base de preço para dar

continuidade.

5. DOS LOCAIS, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.
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5.1. A licitante vencedora deverá executante o objeto em estrita conformidade com disposições e
especificações do edital da licitação, de acordo com este Termo de Referência, proposta de preços
apresentada, e ainda, nos termos da minuta do contrato que integra o presente edital.

5.2. A contratada deverá efetuar a entrega no máximo 05(Cinco dias) corridos, no Hospital Municipal
Nossa Senhora Aparecida.

6. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Pela execução do objeto, quando devidamente solicitado e ent
licitante vencedora o valor constante em sua proposta comercial, sem q

6.1.1. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além
por exemplo: impostos, taxas, fretes, transportes, tribut
diretas ou indiretas, relacionadas com o do
Municipalidade, nenhum custo adicional.

6.2. Os pagamentos serão efetuados, mediante

ucro. tod

sent

te da

6.3. Os pagamentos serão creditados
corrente indicada na proposta, cont
corrente em que deverá ser efetiva^í'

6.3.1. As notas fiscais que
ocorrerá em 10 (dez) dias

6.3.2. Do montant^ de
Contribuições nos^mos

6.4. A licitante vení

apresentado para fil
contrati

nom

serão

as

e

ônus

te pagará à
réscimo.

custos, como

as despesas,
ção, não cabendo à

pela secretaria.

por r^fo de depósito Bancário em conta
icia, localidade e número da conta

ão devolvidas à contratada e seu vencimento

ão válida.

os valores referentes à retenção de Tributos e
slação fiscal pertinente.

/  * •

)riamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao
labilitaçlo no certame e consequentemente lançado no instrumento

6.5. O pagafiítoò^^^^^^etu&o, fica condicionado à apresentação pela Contratada, dos seguintes
documentos: aj^^rtid^^e regularidade do FGTS; b) Certidão Negativa de Débitos trabalhistas:
c)Certidão da recen^^^eral; d)Certidão negativa Estadual; d)Certidão negativa municipal.

6.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em qualquer
obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que
isso gere direito a qualquer compensação.

7. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

0/
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7,1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, a qual será
apontada pelo Setor de Contabilidade no ato que antecede cada fornecimento.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto, conforme descritos no Termo de Referência.

8.2. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamentq^
contratados;

ição dos serviços

8.3. Comunicar a empresa contratada, qualquer irregularidade na presta^? dos serviç^i

8.4. Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de even^ais imperfe^^^no cur^de execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrat
nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93; e

8.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviço
Referência.

9. -SANÇÕES

m rero&entante e^ecialmente designado,

Ij^S^ eih d^acordo com este Termo de

9.1. Com fundamentofcs artigos ̂ ^^87 dl^^ n° 8.666/93, a empresa contratada ficará sujeita,
no caso de atraso iniusti^yo. assim c^^ideraSo pela Administração a inexecução total ou parcial
da obrigação, serdfereiuí^g^as respons^ilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, às seguinte^^íalid^

a) advert^^ia por es^i[to^

b) multa (IK^décimos por cento) ao dia, até o limite de 3% (três por cento), por
descumprime^a de^^®ila contratual, prestação de serviço em desacordo com as especificações
contratadas ou quSdade, atraso injustificado (aplicável até o quinto dia de atraso), calculada
sobre o valor da ̂ |pda correspondente ao mês de ocorrência do inadimplemento da execução,
recolhida no prazo de^lO (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação oficial;

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no prazo
de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação oficial, no caso de ocorrer a
inexecução total ou atraso na execução do objeto (após o quinto dia de atraso), o que poderá
ocasionar a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n° 8.666/93;

d) suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com o Município de São
Desidério e com os demais órgãos envolvidos na contratação proposta;
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e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal,
Estadual e Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

9.2. As multas previstas nas alíneas "b" e "c", serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução
total ou parcial das obrigações assumidas.

9.3. As sanções previstas, nas alíneas "a", "d" e "e", poderão ser aplica
alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no respectivo procesjp^na
úteis.

9.4. A multa aplicada após regular processo administrativo sersL^
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando ípr o caso.

sco

9.5. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo
autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

9.6. A Autoridade Competente poderá, mob^iamentiÊ. e
atribuir ao recurso interposto eficácia suspensi'^

9.7. No caso de atraso no recolhii

financeira, calculado pela fórmula es^
Instrumento. O valor da devolu^
também será acrescido de compensação

9.8. Caberá ao respo
execução contratual, co
penalidades de que tmta

ntada d

da judiei

untamente com a da

de 5 (cinco) dias

pagamentos

ente.

(cinco) dias^úí^^^la notificação, à

de interesse público,

vel

nicar a m

Cláusula

erá acrescido de compensação
riecida1^^&àgrl^eg|flrdo da cláusula décima quarta deste
multa a^^jda pi^^MSD face provimento de recurso,
lanceira cáBklada^ela mesma fórmula.

PM^D, para fiscalização e acompanhamento da
cláusulas contratuais, para fins de adoção das

9.9. De acordo "^^o Art. 7°, da Lei 10.520/2002, quem, convocado dentro do prazo de validade
da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

10. período CONTRATUAL

10.1. O prazo do Contrato será até 31 de dezembro de 2020.

11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO %/
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11.1. A fiscalização do contrato será exercida por fiscal de contrato designado pelo Gabinete do
Prefeito.

11.2. Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído no prazo
de 02 (dois) dias úteis, sem ônus para o Município, reiterando a justificativa de que a demora na
entrega prejudicará o andamento das atividades da Secretaria solicitante.
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° _XXX/PREGÃO ELETRÔNICO N"
XXX/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2020.

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, pessoa jurídica de
direito público, com sede à Rua xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, na cidade de São Desidério-BA,

Prefeito, Sr.

xxxxxxxxxx

iado nesta

empresa

inscrito no CNPJ sob n° xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato represe
xxxxxxxxxx, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identi
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° xxxxxxxxxxxxxxx, resi
cidade, doravante denominado CONTRATANTE

,  inscrita no CNI?Í sob n'
, na cidadestabelecida à

representada por
n°

(função)j^irta
inscrito(a) no CPF sob n.^

na cidade de

cumprimento do objeto abaixo descrito:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO

1.1 Constitui objeto da present^
de

orava

^ neste ato

ra de Identidade RG

dente e domiciliado

CONTRATADA, para

de ELETRÔNICO, a Contratação

), de acordo com
CLAUSULA SEGUNDJFDCr^^O^
2.1 O valor total para o^resente a^^^é dí
os valores constantes n^^roposta d(®reçoC apresentado pela CONTRATADA no Pregão
ELETRÔNICO rffl^X/^^, entendift este como preço justo e suficiente para a execução
do presente objeti^®afor^^^uantitdnvo e descritivo abaixo:

Item Unid. Quant. VI. Unit. VI. Total

2.2. No preço aci^^ proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para
execução do objexo, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas
incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPTs,
transporte e entrega dos equipamentos, bem como as despesas com alimentação, transporte
e hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao cumprimento integral do objeto
contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-se, portanto, na
única remuneração devida pelo CONTRATANTE para execução completa do objeto.
2.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros
alocados na seguinte dotação orçamentária:
ORGÃq/UNIDADE:
PROJETO/ATIVIDADE:
FONTE DE RECURSO:

ELEMENTO DE DESPESA:

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (
protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste da execução
4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresent
licitação e deverá vir acompanhada das Certidões de Regularida
4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o
documentação completa e de acordo com as clt
quando da abertura do expediente de pagament^yio 6í
ou o contrato.

4.4. A nota fiscal/fatura não aprovac
CONTRATADA para as necessárias correc
partir da data de sua reapresentação para^eito
4.5. A devolução da fatura não^^ro^^l^^^lo
servirá de pretexto para que a^ONTRAT^ÈA st
contrato.

devid

deste

proposta

emi

omo

contados da

ncedora da

hista.

do e toda a

íará somente

a nota de empenlio

será devolvida à

acima estabelecidos a

ANTE, em hipótese alguma,
da a execução do objeto deste

CLAUSULA QUINTA

5.1 Fica nomeado

Sr

para a acompa:

artigo 67 da Lei
5.2. A fiscalização
Sr,

perfeiS^

Contrato o Secretário Municipal de
, a quem caberá designar o fiscal

rimento dos termos acordados, conforme dispõe o

)mpaTtnafnd[ento da execução deste instrumento ficarão a cargo do
responsável indicado pelo secretário, que verificará a sua

lei cTj^Srimento das obrigações contratadas.

CLAUSULA SI^A - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1. Os objetos, Termo de Referência, deverão ser entregues em até 10 (dez) dias
corridos, contador a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela
Secretaria Municipal competente. A critério do Gestor do Contrato, o prazo de início poderá
ser adiado.

6.3. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com início na data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo
Aditivo, nos moldes da legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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7.1 O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na
Proposta de Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor,
será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e
matrícula:

7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a
especificação;
7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade dos itens e conseqüente aceitação.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO
8.1 O objeto do presente contrato não possui garantia, ficando^
obrigação.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. DA CONTRATANTE

9.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, dosí^^do com o
condições estipuladas neste Edital.
9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do ç^to^ontra"®!!^ bem
taxas e impostos, empregados e
serviços;

9.1.3. Comunicar à CONTRATADA to

do objeto contratual diligenciando
9.1.4. Rejeitar, no todo ou em p
desacordo com o firmado, poden
insuficientes ou inadequaj
9.1.5. Aplicar a CON
constatadas as irregulamdades
9.1.6. Fornecer à^Gl^^^ATADA
demais condiçõ
9.1.7. Notificar a

constatadas na e

dem

necess

isenta de tal

prazos e as

ais

o o pagamento das
bom andamento dos

ocorren^ relacionada com a execução
previdências corretivas;
alização, os itens que estejam em

empo, a substituição dos que julgar

egulamentares e contratuais depois de
aditório e ampla defesa;

informações, esclarecimentos, documentos e
execuçM) do contrato.

escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
para que sejam adotadas as medidas corretivas

se compromete a executar o objeto contratado de acordo com o
cia com a respectiva proposta de preços apresentada na sessão de

9.2. DA

9.2.1. A CON':

Edital e em cons(

abertura do certai

9.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir a qualidade de cada item constante do lote
arrematado, especificado na Proposta de Preços, quando da entrega do objeto licitado,
obrigando-se a substituir, imediatamente, todos aqueles que estiverem fora do padrão, sem
quaisquer ônus para esta Administração, até o efetivo atendimento da referida proposta.
Não será emitido o correspondente Termo de Recebimento do Produto sem que haja a total
aceitabilidade do objeto em questão.
A contratada se obriga ainda à:
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a) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
contratante;

b) Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao contratante e/ ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento;
c) Arcar com os encargos, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato (artigo 71, caput da Lei n. 8.666/93).
d) A inadimplência da contratada perante os encargos descritos, não transfere à contratante
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o obj^oo^B^ntrato (§1" do
artigo 71 da Lei n. 8.666/93).
e) Responder financeiramente por quaisquer danos de sua re^jnsabilidacMpara com a
União, Estado, Município ou terceiros, sem prejuízo de outras^^didas quep^ossam ser
adotadas, durante a execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E
10.1 A inexecução, total ou parcial, do
conseqüentes penalidades contratuais e le
10.2 O CONTRATANTE poderá rescihdií
previstas no Art. 78 da Lei Fede
CONTRATADA, desde que não c
10.2.1 Nas hipóteses de rescisã
8.666/93 não cabe à CONTRA
10.3 O inadimplemento dag^arggaço
quaisquer das situaçõe
pela parte prejudicada Üoutra
10.4 A rescisão dj^e c
até o limite dos i^kiízo

ireito

revista

Contr

NTRATO

a rescisão, com as

contrato nas hipóteses
obrigação de indenizar a

cis^S^XI do Art. 78 da Lei Federal n"
querindenização.
o presente Contrato, ou a ocorrência de
ei Federal n° 8.666/93, será comunicado

te nõiptação por escrito.
a retenção de créditos decorrentes da contratação,
NTRATANTE.

CLAUSULA DECÈMli^^IMEMsf -DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 Pel^Éi^ecuçã^oi^^i parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá,
garantid^^^^^we^pla^^resa, aplicar àCONTRATADA as seguintes sanções:
11.1.1 Advert^claf^^^scrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
11.1.2 Penalid^e de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada a san^^oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções:
11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de cláusula
contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do
contrato;

11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula
sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) por dia de atraso sobre o valor total da Ordem de Fornecimento correspondente,
até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por
cento) e a conseqüente rescisão contratual;
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11.1.2.3 Atraso na regularização dos itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar
da data de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do
valor do item questionado, por dia de atraso.
11.1.3 Rescisão contratual;

11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e
11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou 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 penalida^e,^jgue será concedida
após a licitante ressarcir a Administração por eventuais p^p^^^^^ados e, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o pJ®o de def^^ prévia do
interessado será de 10 (dez) dias da abertura de vista; ®
11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazc^áe defesa o^Sajdo int^essado será
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;
11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicad amente as demais sanções,

e não terá caráter compensatório, sendo
indenizar eventuais perdas e danos;
11.1.8 A multa, aplicada após regular proces^
apresentada pela CONTRATADA,
ao da garantia, além da perda de^
será descontada dos pagamento^Wentualmê
for o caso, cobrada judicialmente.^^so não
se reserva o direito de d

valor de qualquer mult
11.1.9 As multas moratoias previs
ser aplicadas isobfdas
(trinta por centoMfe.val

)orven:

sua cobra tará a obrigação de

descontada da garantia
:o que, se o seu valor exceder

bnderá pela sua diferença, que
pela administração ou, ainda, se

sid6^ exigida a garantia, à Administração
pagamento devido à CONTRATADA o

acima são independentes entre si, podendo
cumulati^^nen^, ficando, porém, o seu total limitado a 30%
integrali^de da avença.

leqwou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva
Jivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão

itar com a Administração, além de multa de 10% (dez por
ídependente de rescisão unilateral e demais sanções previstas

11.1.10 Nos casos>

da CONTRATADi

tempoj
cento)
em lei.

11.1.11 Para a ã^caçãcT das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falt^^ prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência
na prática do ato^ as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o
motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades
mencionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
12.1 Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo ao
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órgão promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea ''d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

12.2. Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d!' do inciso
II do Art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá
optar por cancelar o contrato e iniciar outro procedimento licitatório;

12.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administ^ão, os fornecedores
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por dos preços.

ia no Diário

oriundas do

sente Termo em 03

resença de 02 (duas)

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GER
13.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a r
Oficial da Entidade.

13.2 Fica eleito o Foro de São Desidério para dir iúvidas ou
presente contrato.

13.3 E assim por estarem justas e contratadaspas
(três) vias de igual teor e forma, tendo^^^S^só ef^o leg
testemunhas que, após lido, o subscrevem

São Desidério/BA,

José Carlos de Carvalho

Prefeito Municipal

Contratada

ctiva sum

TESTEMUNHAS 02-
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa)

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta Empresa em qualquer fase de
suas atividades, não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, em observância ao artigo 7°, inciso XXXIll da
Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei Fed^^^^8u666/93 e suas
alterações.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração

Local e data.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSlNATURi

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃ(

(§/
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM SERVIDOR
PÚBLICO.

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa)

Declaramos sob as penas da lei, e para fins de participação no Processo Licitatório Pregão
ELETRÔNICOn° ^XXX/2020, junto à Prefeitura Municipal de São Desidério/BA, que a
Empresa , inscrita no CNPJ n° não possui em
seu quadro de pessoal, servidores públicos ou dirigentes se órgã4^^^^y>ade contratante
responsável pela licitação, nos termos do Inciso III, do Artigo 9°, ®a Lei Fe^^n° 8.666/ 93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃ(
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MODELO DA PROPOSTA

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação
Pregão, na Forma Eletrônica n° /2020 acatando todas as esjà^^^^^consignadas no
respectivo Edital e seus anexos.

e INSCR

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:

REPRESENTANTE e CARGO:

ENDEREÇO e TELEFONE:
BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO

Deverá ser cotado, preço unitário

PROPOSTA: R$ (Por e:

condiçMs g

DUAL:

NTIDADE e CPF:

N° DA CONTA

e acordo com o Anexo 01 do Edital.

A proponente de^
licitação.

PRAZO

os do instrumento convocatório que rege a presente

A garantia dev^tó ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do
recebimento defirS|^ do objeto pela Contratante.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos,
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a
contratação.
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VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: AINTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA
PROPOSTA ATÉ DECISÃO.
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r  » T T -i, .:

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)

Razão Social:

Ramo de Atividade

Endereço:

Complemento Bairro

Cidade:

Telefone Comercial

Representante
Legal

E-mail:

Telefone

Celular

Whatsapp:

Resp
Financeiro:

E-mail

Financeiro
Telefone

E-mail para infor

ME/EPP

1. Por,^^^^fec^» pre^nt^®^mo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulam^^?^^^^^aa (^pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do
qual declaral^jjL^^^nhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsa^^ades do Licitante:
i. Tomar conhec&èito de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de
negócios dos quais venha a participar;
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais

normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos
quais declara ter pleno conhecimento;

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme
Anexo lll.l
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V. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações,

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do
Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos
no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser re&idido, a qu^uer tempo,
pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejui^^das resp(&abilidades
assumidas durante o prazo de vigência ou decorre^s de neg^^ realizaJb e/ou em
andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pag^( ^valores ̂ vidos até a data da
última utilização do Sistema, e/ou até negMbs em andamento.
Responsabilizando-se pelas informaçõe^^prests ne^^^Tg^o, notadamente as
informações de cadastro, alterações contrSB^^ e, e usu^^s do Sistema, devendo,
ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitacõies do qum mudança ocorrida.

Local e data:

(Assinaturas

autorizadas com cartório)

OBSERVACÃ

ASSINATURAS

E/OU BREVE RE

IGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS
fEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES

ÍTO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÃRIO DO SISTEMA

Razão Social do Licitante:

CNPJ/CPF:
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1. Operadores
1 Nome: Função:

CPF: Celular:

Telefone: E-mail:

Whatsapp

2 Nome: Função:

CPF: Celular:

Telefone: E-mail:

Whatsapp
1  %

3 Nome: Função: ^
CPF: Célula^
Telefone: E-ma»

Whatsapp

O Licitante reconhece que:

i. A Senha e a Chave Eletrônica

uso exclusivo de seu titul

nenhuma responsabilidad
indevido;

ii. O cancelamento de

Licitações do Bras

iii. A perda d^Se
comunicada

bloqueio de ac
iv. O Licitante

ef

f:

de ina

Credito

Eletrônica

mediant

nao

ventuais

usua^ para acesso ao sistema são de
a  Bolsa de Licitações do Brasil
os jau prejuízos decorrentes de seu uso

mica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de
^rita de seu titular ou do Licitante;

re üiiStrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser
Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário

todas as propostas, lances de preços e transações
or seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como
ão pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro
- Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de

e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
- SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

-  1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45
dias após a adjudicação - limitado ao teto máximo de R$ 600,00y^^^^^^reais) por lote
adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da Bljl - Bolsa^^J^icitações do
Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

-  1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor dojMe adj^^^do, comVencimento parcelado
em parcelas mensais (equivalentes ao númigjloa^ mese^fc^ regisA) e sucessivas com
emissão do boleto em 60(sessenta) dias apófi!^adju(^)^ção --^^|^mitação do custo de R$
600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicaoo^febradS^^feiedáan^^oleto bancário em favor
da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos
multa de 2% e juros moratórlo^
proteção ao crédito (SPC/^
de Licitações do Brasil

menci am o usuário ao pagamento de
assim como inscrição em serviços de

dastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa
bto de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de can

plataforma, o li
com o uso da pia

o promotor (comprador) do pregão realizado na
rá a devolução dos valores eventualmente arcados
espectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS
DE APOIO (CORRETORAS)
ASSOCIADAS

A livre contrataç^Wfe sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação
junto ao sistema cfè PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do
sistema da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o
licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTÉ/FORNECEDOR
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Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste
anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data:

(Assinatiuras autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO; OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA CAR:
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL ̂ ^IMAS
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AW^DCADi

O) DAS

RAÇÕES
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