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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 houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
9.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n" 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.7. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o
disposto na Instrução Normativa SEGES/MP n" 03, de 2018.;
9.7.1. interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP
n" 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das
propostas.

9.7.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.7.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de
2019.

9.8. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação 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. HAiÉÍILITAÇÃQ imÊES^

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 Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
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

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



Prefeitura do SSo^DcsIdório

C P L

Assinatura da Progoalra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA

CNPJ N® 13.655.436/0001-60

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 domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

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 Prazo

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

Passivo Circulante

c) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG)
GEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.

Ativo Total

OBSi: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser:
>  Compras e Serviços:
•  ILG maior ou igual a 0,8;
•  ILC maior ou igual a 0,8;
•  GEG menor ou igual a 0,5.
OBS2: 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

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 Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

9.17. Otrams POC^MEN^^

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;

9.17.4. Alvará de Funcionamento do Estabelecimento - AFE - Para o Item 22.

9.17.5. Comprovação de aprovação dos testes rápidos (item 22) pela ANVISA.
^  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.

9.21. A Pregoeira fara a diligência junto ao Portal para verificação da Certidão Negativa no
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa (Acórdão n°.
1793/2011 - TCU - Plenário), emitida através do Portal do Conselho Nacional de Justiça em
www.cni.ius.br da Empresa para atender ao Acórdão;

^  ;10. pp ENCAWNHAMENTp,PA-;PRpPeil^¥jP¥®^^ íL::

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

11.. PPSREÇyRSÒS..: -l: ■:

11.1. o 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.

12.pÁiREMElTtJ]M^DAS^^ . _ -

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
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comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC rf 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.

la; PA ADJÜDIgi^ÕJIât^

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.

:14.:pAGAr^f]^Èp,EX^^

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15.-DA AT;AX)E-REGÍSTFÍ>,PÍ®Í®ÍÍáílE
15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 03 (três.) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.

^  15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 02 (dois.) dias, a contar da data
de seu recebimento.

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e
demais condições.

15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na seqüência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando
o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993;
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16. DÒ tÉRMÒ

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
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 relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei rf 8.666, de 1993;
16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;

16.3.3. a contratada recoiihece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei if 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79
e 80 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme
previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.
16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n° 3, de 26
de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta
prévia ao CADIN.
16.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem
ônus, antes da contratação.
16.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar
a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no edital e anexos.
16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais
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cabíveis a esse licitante, 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
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. ÜA ENTREGA DO MATERIÁl^^ _ _ _

18.1. O material deverá ser entregue no prazo e condições estabelecidos neste edital e seu
anexo, contado a partir da data de recebimento da solicitação, em dia de expediente do
órgão solicitante, em seu horário de funcionamento.
18.2. Será recebido o material:

I - provisoriamente, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da
conformidade do material com a especificação;
II - definitivamente, mediante termo circunstanciado, após verificar que o material entregue
possui todas as características consignadas neste edital, no que tange a quantidade
solicitada e qualidade do produto especificada no Edital.
18.3. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de
pagamento.

18.4. Se a licitante vencedora deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido
sem justificativa por escrito, aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades
impostas pela legislação vigente e neste Edital.
18.4.1. Quando houver necessidade de prorrogação do prazo de entrega do material, a
solicitação deverá ser protocolizada, para análise, junto ao fiscal responsável.

19.DAS

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas, no Termo de
Referência, itens 5, 5.1 e 5.2, anexo a este edital

20. DO PAGAMENTO/:;; , ■,
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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);
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 a partiir da data de
apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de
liquidação de pagamento.
Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
I - Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
20.3. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, §
8°, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo
administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3° do art. 86, da
Lei 8.666/93.
20.4. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I - Unidade Orçamentária:

II - Projeto/ Atividade:
III - Elemento da Despesa:
IV - Fonte de Recursos:

■21..DÁS:SANCÕES:Al>MMlÍÍ^ÍÍE^^BglHgÍÍIÍf&S^^^^

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
21.1.3. apresentar documentação falsa;
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21.1.4. deixar de entregar 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
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 neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem
21.1 deste Edital.

21.2.5. 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 penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
21.4. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização -
PAR.

21.5. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
21.6. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.
21.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
21.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
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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.

22. DA IMPUGNAÇÃQAO ?

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 data para a realização do
certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via intemet, no endereço indicado no
Edital.

22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.
22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no

A. certame.

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a Administração.

22.DÁSMSÍ»P

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2. 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 anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília - DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
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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.
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 eletrônico WWW.BLL.ORG.BR,
nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes 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 menor de idade
4. ANEXO IV - Declaração de que não possui vínculo com servidor público
5. ANEXO V - Modelo de proposta;
6. ANEXO VI - Termo de Adesão - BLL

^  7. ANEXO Vil - Custo pela utilização do sistema;
8. ANEXO VIU - Declaração Inidoneidade
9. ANEXO IX - Declaração Responsabilidade
10. ANEXO X - Ata de Registro de Preço

23. pO;FÒRp::
23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Desidério, estado da Bahia, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente, renunciando-se a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
São Desidério/BA, 28 de julho de 2020.

Márcia Bastos Carneiro da Silva

Pregoeira Oficial
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MÊÉQã

TERMO DE REFERÊNCIA

1. 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 denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

1.3. Lei complementar 123/2006 e 147/2014 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de
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 COVID - 19

1.6. Medida Provisória n° 926/2020 - Alteração da Lei n° 13.979/2020

1.7. Agrupamento por Item

1.7.1. A administração agrupou os itens deste Termo de Referência por lotes levando em
^  consideração o Art. 8°, §2" do decreto n° 7892/2013:

"Ari. 8": O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item
em lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior
competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de
entrega ou de prestação de serviço ".

§2". ...deverá ser evitada a contratação, em um mesmo órgão ou entidade,
de mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço, em uma
mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o
princípio da padronização."

1.8. A administração visa com isso, uma maior padronização nos serviços e também diminuir o
valor do custo total por 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.
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2. DO OBJETO

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 coronavirus (Covid-19), tendo em vista que o
vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma Síndrome Respiratória Aguda que podem variar de
casos leves, graves, podendo até mesmo ser letal, é evidente a necessidade de adquirir materiais e
insumos que auxiliam nas medidas de prevenção e controle na assistência aos casos suspeitos ou
confimiados de infecção pelo coronavirus.

A aquisição destes materiais para atender as demandas de enfrentamento, combate e
prevenção da Covid-19, através da Rede de Assistência a Saúde- RAS do município de São Desidério
composta pela Atenção Básica que é a porta de entrada dos casos leves. Hospital e Maternidade
Nossa Senhora Aparecida como referência os casos moderados e graves, CAPS, Vigilância em
Saúde, Serviço de Atendimento Móvel- SAMU, Centro de Especialidades Odontológicas- 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
platafomia.

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:

"Art. 4"-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou
presencial, 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.

^7" Quando o prazo original de que trata o caput for número impar, este
será arredondado para o número inteiro antecedente.
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§ 2" Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito
devolutivo.

§3" 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)

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

4. DAS ESPECIFICAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
V.

UNITÁRIO
V. TOTAL

1

Avental hospitalar descartável,
manga longa, atóxico,

confeccionado em TNT, 100%
polipropileno, gramatura cerca
de 30G/CM2, manga longa,

punho elástico

UNID 4560
R$

16,14
R$ 73.598,40

2

Máscara de proteção contra
poeiras, fumos e névoas óxicas,

características adicionais:

Semifacial N 95

UND 1000
R$

9,12
R$ 9.120,00

3

Máscara cirúrgicas descartável
com 4 tiras elásticas simples
com clip nasal alumínio
embutido, características

adicionais: 3 camadas, filtro

bacteriológico 95% (1 micron),
formato adulto, para uso
hospitalar, caixa com 50

unidades.

CX 500
R$

226,67
R$ 113.333,33

4

Touca descartável de uso

hospitalar, material: não tecido
100% polipropileno, Modelo:
com elástico em toda volta, cor:
sem cor, Gramatura: cerca 30

g/m2. Tamanho: único, tipo de
uso: descartável, característica

adicional 01: hipoalérgica,
atóxica, inodora, unissex.

Pacote com 100 unidades.

PCT 150
R$

22,17
R$ 3.325,00
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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$

10,12
R$ 2.024,00

6

Luvas para Procedimento não

cirúrgico, material: Látex, natural

íntegro e uniforme, TAM M,

características adicionais:

lubrificada com pó bioabsorvível,

dsecartável, modelo: formato

anatômico, finalidade: resistente

à tração. Caixa com 50 Pares

CX 295
R$

73,42
R$ 21.658,90

7

Luvas para Procedimento não

cirúrgico, material: Látex, natural

íntegro e uniforme, TAM P,

características adicionais:

lubrificada com pó bioabsorvível,

dsecartável, modelo: formato

anatômico, finalidade: resistente

à tração. Caixa com 50 Pares

CX 440
R$

73,42
RS 32.304,80

8

Macacão impermeável com
touca para uso hospitalar,
componentes fibras de

polietileno (não tecido), tipo
uso: fitossanitário, cor branca,

tamanho: P. características

adicionais: capuz

UND 30
R$

106,60
R$3.198,00

9

Macacão impermeável com
touca para uso hospitalar,
componentes fibras de

polietileno (não tecido), tipo
uso: fitossanitário, cor branca,
tamanho: M. características

adicionais: capuz

UND 20
R$

106,60
R$ 2.132,00

10

Macacão impermeável com
touca para uso hospitalar,
componentes fibras de

polietileno (não tecido), tipo
uso: fitossanitário, cor branca,

tamanho: G. características

adicionais: capuz

UND 50
R$

106,60
R$ 5.330,00
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11

Macacão, material: TNT,

Componentes: Capuz/ ziper
frontal, tipo: uso hospitalar,
cor: branco. Tamanho: XG.

Características adicionais:

Unissex , tipo padrão com
ziper. Manga Grande

UND 20
R$

106,60
R$ 2.132,00

12

Máscara protetora facial
incolor- ajuste simples e visor
de material plástico incolor -

em policarbonato ou
equivalente, que pennita
limpeza com álcool,

aproximadamente 22x23 cm do
visor de segurança 0,5 mm de
espessura, transparente suporte

no queixo e testa do usuário,
alça para colocação.

UND 20
R$

45,93
R$918,67

13

Álcool etílico limpeza de
ambientes, tipo etílico
hidratado, característica

adicionais: gel concentração
70%. Galãocom 5 litros.

Galão 100
R$

80,10
RS 8.010,33

14

Álcool Etílico, Tipo Hidratado,
Teor alcoolico 70% Liquido

Galão com 05 Litros

Galão 100
R$

50,17
R$5.016,67

15

Lençol Descartavél, material
papel, largura: 0,70M
comprimento 50M,
apresentação rolo

ROLO 450
R$

18,62
R$ 8.379,00

16

Papel toalha interfolhado, duas
dobras, de primeira qualidade,
cor branca, não reciclado, com

alto poder de absorção, macia,
100% celulose virgem,
inodoro, isento e coipos

estranhos e partículas lenhosas,
dimensões mínimas 20cm x 21

cm, pacote com 1000 folhas,
similar ou qualidade superior a

(MILI SOFT OU
ALVEFLOR).

PCT 300
R$

6,29
R$ 1.887.00

17

Sabonete líquido Perfumado,
acidez neltro, para higienização

das mãos, galão de 1 litro.
UND 200

R$

7,42
R$ 1.484,00
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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

19

Dispenser Higienizador de
Álcool Gel, material plástico
ABS, capacidade 800ml, tipo
fixação parede, cor branca,

aplicação-mãos.

UNID 40
R$

25,51
R$ 1.020,40

20

Dispenser Higienizador Sabão
Liquido, material plástico ABS,
capacidade SOOml, 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 40
R$

140,50
R$ 5.620,00

22

Reagente para diagnóstico
clínico. Tipo Conjunto
completo, tipo análise

qualittaivo anti coronavirus
C0VID-19IGGEIGM.

Apresentação: teste. Método:
imunocromatografia. Teste
rápido para corona vírus

(COVID-19). 0 mesmo deverá
estar em conformidade com as

normas técnicas vigentes e
registradas na ANVISA com a

certificação do MS.

UND 5.000
R$

91,06
R$ 455.300,00

23

Caixa de Intubação de
Pacientes em Acrílico Cristal

Colada - Proteção de
gotículas de aerossóis,
saliva e secreções.

UND 3
R$

374,90
R$ 1.124,70

R$ 763.783,00

O valor Total R$ R$ 763.783,00 (setecentos e sessenta e três mil, setecentos e oitenta e três reais)
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As cotações foram realizadas 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.

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 entregue, a Contratante pagará à
licitante vencedora o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo.

6.1.1. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como
por exemplo: impostos, taxas, fretes, transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas,
diretas ou indiretas, relacionadas com o do objeto da presente licitação, não cabendo à
Municipalidade, nenhum custo adicional.

6.2. Os pagamentos serão efetuados, mediante a aceitação e ateste da nota fiscal pela secretaria.

6.3. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada por meio de depósito Bancário em conta
corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta
coiTcnte em que deverá ser efetivado o crédito.

6.3.1. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento
ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

6.3.2. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes á retenção de Tributos e
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente.

6.4. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao
apresentado para fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no instmmento
contratual.

6.5. O pagamento a ser efetuado, fica condicionado à apresentação pela Contratada, dos seguintes
documentos: a) Certidão de regularidade do FGTS; b) Certidão Negativa de Débitos trabalhistas;
c)Ceitidão da receita federal; d)Certidão negativa Estadual; d)Certidão negativa municipal.
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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:

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, confonne descritos no Termo de Referência.

8.2. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços
contratados;

8.3. Comunicar a empresa contratada, qualquer irregularidade na prestação dos serviços;

8.4. Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado,
nos termos do art. 67 da Lei \f 8.666/93; e

8.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de
Referência.

9. -SANÇÕES

9.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a empresa contratada ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração a inexecução total ou parcial
da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de 3% (três por cento), por
descumprimento de cláusula contratual, prestação de serviço em desacordo com as especificações
contratadas ou de má qualidade, atraso injustificado (aplicável até o quinto dia de atraso), calculada
sobre o valor da parcela correspondente ao mês de ocorrência do inadimplemento da execução,
recolhida no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação oficial;
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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;

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 aplicadas juntamente com a da
alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis.

9.4. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

9.5. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à
autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

9.6. A Autoridade Competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público,
atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

9.7. No caso de atraso no recolhimento da multa, o valor será acrescido de compensação
financeira, calculado pela fónnula estabelecida no parágrafo segundo da cláusula décima quarta deste
Instrumento. O valor da devolução da multa aplieada pela PMSD face provimento de recurso,
também será acrescido de compensação financeira calculada pela mesma fórmula.

9.8. Caberá ao responsável designado pela PMSD, para fiscalização e acompanhamento da
execução contratual, comunicar a inobservância das cláusulas contratuais, para fins de adoção das
penalidades de que trata esta Cláusula.

9.9. De acordo com 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.
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10. PERÍODO CONTRATUAL

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

11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

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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MÍNÜfÂ 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,
inscrito no CNPJ sob n" xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado por seu Prefeito, Sr.
xxxxxxxxxx, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n® xxxxxxxxxxxxx
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n" xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa

,  inscrita no CNPJ sob n° ,
estabelecida à , na cidade de , neste ato

representada por ,
n"

, (função), portador(a) da Carteira de Identidade RG
^ inscrito(a) no CPF sob n ® , residente e domiciliado

, doravante denominada CONTRATADA, parana cidade de

cumprimento do objeto abaixo descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão ELETRÔNICO, a Contratação
de

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ ( ), de acordo com
os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA no Pregão
ELETRÔNICO n° XXX/2020, entendido este como preço justo e suficiente para a execução
do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo:

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

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para
execução do objeto, 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:
ORGÃO/UNIDADE:
PROJETO/ATIVIDADE:
FONTE DE RECURSO:

ELEMENTO DE DESPESA:

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitação e deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista.
4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente
quando da abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho
ou o contrato.

4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a
partir da data de sua reapresentação para efeito de pagamento.
4.5. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma,
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste
contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Secretário Municipal de

, Sr. , a quem caberá designar o fiscal
para a acompanhamento do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o
artigo 67 da Lei Federal n." 8.666/93.
5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do
Sr. , responsável indicado pelo secretário, que verificará a sua
perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações contratadas.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1. Os objetos, deste Termo de Referência, deverão ser entregues em até 10 (dez) dias
corridos, contados 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 a contratada isenta de tal
obrigação.

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

9.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o preço, os prazos e as
condições estipuladas neste Edital.
9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das
taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos
serviços;

9.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os itens que estejam em
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar
insuficientes ou inadequados;
9.1.5. Aplicar a CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais depois de
constatadas as irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;
9.1.6. Fornecer à CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, documentos e

^  demais condições necessárias à execução do contrato.
9.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.

9.2. DA CONTRATADA

9.2.1. A CONTRATADA se compromete a executar o objeto contratado de acordo com o
Edital e em consonância com a respectiva proposta de preços apresentada na sessão de
abertura do certame.

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 objeto deste Contrato (§1° do
artigo 71 da Lei n. 8.666/93).

^  e) Responder financeiramente por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a
União, Estado, Município ou terceiros, sem prejuízo de outras medidas que possam ser
adotadas, durante a execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as
conseqüentes penalidades contratuais e legais.
10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses
previstas no Art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a
CONTRATADA, desde que não cause prejuízo a mesma.
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei Federal n°
8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.
10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de
quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, será comunicado
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito.
10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação,

^  até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
11.1.2 Penalidade de multa, recolíiida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada a sanção 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;

38

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



Prefeitura de SòòDesIdérío

Assinatura da Progoeira

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

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 penalidade, que será concedida
após a licitante ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do
interessado será de 10 (dez) dias da abertura de vista;
11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;
11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,
e não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de
indenizar eventuais perdas e danos;
11.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder
ao da garantia, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se
for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração
se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o
valor de qualquer multa porventura imposta.
11.1.9 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30%
(trinta por cento) do valor da integralidade da avença.
11.1.10 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva
da CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão
temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por
cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas
em lei.

11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência
na prática do ato e 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

39

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



mS GSTrrierrerrracssi rf

Prefeitura de Sèo Desldòrlo

S^IÍ^&JÍ Assinatura da Progoolra
iííí^a

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

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 Administração, os fornecedores
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços.

^  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário
Oficial da Entidade.

13.2 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente contrato.

13.3 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas)
testemunhas que, após lido, o subscrevem.

São Desidério/BA, de de 2020.

José Carlos de Carvalho
Prefeito Municipal

Contratada

TESTEMUNHAS: 01 - 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 XXXIII da
Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Local e data.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO
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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 órgão ou entidade contratante
responsável pela licitação, nos termos do Inciso III, do Artigo 9°, da Lei Federal n° 8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO
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MODELO DA PRÒÍPÒSTA

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 estipulações consignadas no
respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:

REPRESENTANTE e CARGO:

ENDEREÇO e TELEFONE:
BANCÁRIA

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

AGÊNCIA e N° DA CONTA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente
licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do
recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

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

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

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: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA
PROPOSTA ATÉ DECISÃO.
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.ÃNEXO VI ' -1. -—

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)

Razão Social:

Ramo de Atividade:

Endereço:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF:

CEP: CNPJ:

Telefone Comercial:
Inscrição

Estadual:

Representante
Legal:

RG:

E-mail: CPF:

Telefone

Celular:

Whatsapp:

Resp.
Financeiro:

E-mail

Financeiro:
Telefone:

E-mail para informativo de edital

ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do
qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. Tomar conhecimento 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 111.1
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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 rescindido, a qualquer tempo,
pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades
assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em
andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da
última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento.
Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as
informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo,
ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data:

(Assinaturas

autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES
Í/OLÍ BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

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

3 Nome: Função:

CPF: Celular:

Telefone: E-mail:

Whatsapp

O Licitante reconhece que:

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de
uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil
nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso
indevido;

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser
comunicada imediatamente à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário
bloqueio de acesso;

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como
firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro
de inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de
Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave

Eletrônica.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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.J.' anexo ~

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$ 600,00 (seiscentos reais) por lote
adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

-  1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado
em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com
emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação - com limitação do custo de R$
600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor
da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de
muita de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de
proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa
de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na
plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados
com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

1  DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS
DE APOIO (CORRETORAS)
ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação
junto ao sistema de 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 LICITANTl^ORNECEDOR
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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:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
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DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF N° r
sediada.

(Endereço Completo)

^  Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico n°
instaurada pela Prefeitura Municipal de , que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS, Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com o número do CNPJ.
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 72020

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do
Pregão da Prefeitura Municipal de , que a
empresa tomou conhecimento do Edital e de todas
as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os
termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:
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ANEXQ X ̂ .

MODELO DE MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS /
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° /
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /

Aos dias do mês de de , o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO
pessoa jurídica de direito público, com sede à , inscrito no CNPJ sob n°

neste ato representado por seu Prefeito, Sr. , brasileiro, casado,
portador da Carteira de Identidade RG n° , inscrito no CPF/MF sob n"
, residente e domiciliado nesta cidade, RESOLVEM registrar os preços do objeto abaixo
descrito, os quais passam a fazer parte integrante desta Ata. Os preços foram oferecidos
pela empresa , inscrita no CNPJ sob n° ,
estabelecida à , na cidade de , neste ato

representada por , (função), portador da Carteira de Identidade
RG n" , inscrito no CPF sob n.® , residente e

domiciliado na cidade de , doravante denominado COMPROMITENTE,

cuja proposta foi classificada em 1® lugar no processo licitatório Pregão Presencial para
Registro de Preços n" / 2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presente compromisso tem por objeto , conforme
Edital e seus anexos, os quais fazem parte integrante deste, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 Os preços registrados são os que constam na planilha abaixo, os quais fazem parte da
Proposta de Preços apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° /2020:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
3.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, conforme
disposto no artigo 17 do Decreto 7.892/2013 e ainda observadas as disposições contidas na
alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.
3.2.1 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 a Ata de Registro de Preços e iniciar outro procedimento licitatório;
3.2.2 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

52

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



Profelturu do SSo Dotidério

Assinatura da Progosira

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

registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços
registrados em Ata.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS
4.1 Ó prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com início na
data de sua assinatura e término em .

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
5.1 Dos Direitos:

5.1.1 da Administração: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e
5.1.2 do Compromitente: ser contratado se a Administração utilizar o Registro de Preços,

^  ou, em igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma.
5.2 Das Obrigações:
5.2.2 da Administração: contratar com aquele que detém os Preços Registrados, ou em
igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; e
5.2.3 do Compromitente: atender, nas condições estabelecidas no edital, todos os pedidos de
contratação durante o período de duração do Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1 O cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser:
6.1.1 Automático:

a) por decurso de prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados; ou
c) pela Administração, quando caracterizado o interesse público.
6.1.2 A pedido do fornecedor, quando:
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;

^  b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.
6.1.3 Pela Administração, unilateralmente, quando:
a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;
d) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.
6.1.4 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades:
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7.1 Multa sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções:
7.1.110%: recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e

7.1.210%: descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo.
7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos consignados
no Quadro de Detalhamento de Despesas para o exercício de 2020, conforme segue:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

•  Será informada posteriormente quando for adquirir, atendendo ao Art. 7®, § 2° do
^  Decreto Federal n° 7.89^13.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO
9.1 Incumbirá à Administração providenciar a publicação do Extrato desta Ata no Diário
Oficial da Entidade, até o 5® dia útil no mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente instrumento.
11.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal.

José Carlos de Carvalho
Prefeito Municipal

COMPROMITENTE

TESTEMUNHAS: 01 - 02
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aqufsiçao de maienat» e imtmus necetSAiioA paia açOM de prevenção e onfremAmcdo o* «meiqéncia oecorrenio
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Saída de
recursos de

aplicações é a
maior desde 95

RNANÇAS Os investidores
retiraram US$ 31,252 bilhões
de aplicações financeiras no
Brasil nos seis primeiros me
ses deste ano, informou on
tem o Banco Central. O valor
inclinações, fundos de in
vestimentos e título.s da ren

da fixa.

Segundo ao BC, é a maior
saída de recursos de aplica
ções financeiras da econo

mia brasileira desde o início
da sua série histórica, em
1995, ou seja, em 26 anos.

Essa retirada também re

presenta reversão em relação
ao registrado no mesmo pe
ríodo do ano passado -
quando USS 9,087 bilhões
ingressaram na economia
brasileira. As retiradas acon

teceram em meio à pande-
mia do novo coronavírus -

que tem gerado saída de recursos de países
emergentes para títulos de países desenvol
vidos, como os Estados Unidos.
"Essa saída se concentra fundamental

mente em março, com USS 22,2 bilhões [de
retirada], 2/3 do total [do semestre] em um
mês único", disse o chefe do Departamento
de Estatísticas do BC, Fernando Rocha. So
mente no mês de junho, porém, o BC regis
trou ingresso de US$ 2,38 bilhões em aplica
ções financeiras no Brasil. "Mas não dá pra
afirmar ainda que (o retorno) é permanente".

Auxílio emergencial reduz
extrema pobreza no país
A MENOR EM 40 ANOS A faixa da população
ijue vive em extrema pobreza foi a menor dos
últimos 40 anos no Brasil, na passagem de
maio para junho deste ano. É o que revela le
vantamento feito pelo pesquisador Daniel
Duque, do Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), com
base em dados da Pesquisa Nacional por
.Amostra de Domicílio Covid 19 (Pnad Co-
vid-19) de junho, realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatústica (IBGE) e
nos parâmetros do Banco Mundial na defini
ção de linha de pobreza. Duque destacou que
os níveis são os menores já registrados por
todas pesquisas domiciliares brasileiras, mas
liisse que a comparação não é perfeita por
que a abrangência do modelo dos levanta
mentos mudou ao longo dos anos.

TIAGO CAIOAS/AAQUIVO COROElO'

De acordo com a Pnad Co

vid 19, a faLxa dos que vivem
com menos de USS 1,90 por
dia, ou RS 154 mensais, con
siderada de extrema pobreza
caiu de 4,27.. (8,8 milhões de
pe.ssoas) para 3,37.. (6,9 mi
lhões de pessoas) de maio
para junho deste ano. Já a re
ferente à parcela dos que vi
vem com menos de USS 5,50
por dia, ou RS 446 mensais,
ou na faixa de pobreza, caiu
de 23,87o para 21,77o.

Para o pesquisador, as re
duções coincidem com o au
mento da cobertura do auxí
lio emergencial. De maio pa
ra junho, o total de contem
plados com o benefício pas
sou de 45 "/o para cerca de
507o da população, princi
palmente, os mais pobres.

r

Auxilio Emergencial provocou filas, mas ajudou a melhorar a renda dos mais pobres

DATAPREV LIBERA

MAIS 805,3 MIL
PEDIDOS DO AUXÍLIO

AJUDA A Dataprev, empresa
que faz o cruzamento de da -
dos dos trabalhadores que
fazem o pedido do Auxílio
Emergencial. encaminhou à
Caixa Econômica Federal
novo lote para pagamento.
São 805.318 pedidos anali
sados e aprovados aprw con
testação do resultado. Esses
requerimentos foram feitos
por meio do aplicativo e site
do Auxílio entre 23 de abril e

19 de julho.
Os soiicitantes podem

conferir os resultados dos

seus requerimentos no por
tal de consultas da Dataprev.
.•\ empresa não informou
previsão de pagamento para
es.ses novos aprovados.

GASTO DE BRASILEIRO

NO EXTERIOR É O
MENOR EM 13 ANOS

QUEDA Os gastos de brasilei -
ros no exterior somaram

USS 3,573 bilhões no pri -
nieiro .semestre deste ano,
segundo o Banco Central. Na
comparação com o mesmo
período de 2019, quando as
despesas no exterior totali
zaram USS 8,807 bilhões, a
queda foi de 59.47;.. Esse
também foi o menor vaior

para o período desde 2007.
Na prática, com o dólar em
níveis altos e as limitações
jwra que brasileiros possam
viajar a outros países, os
gastos líquidos no exterior
despencaram 93,74"/.. em ju
nho deste ano. Vale lembrar

que, por conta da pandemia.
muitos paLses restringiram a
entrada de brasileiros.

SERVIÇO AUTÔNOMO OE AGUA E ESGOTO - SAAE DE REMANSO«A
AVISOS DE UCITAÇAO

O Píftçoeifo toma púbbco oos mtartASddo* qua so raaltzarA botaçâo na mc<faiidada PREGÃO
PRESENCIAL SRP N» 005/3020 Tipo Manoff prato. Objeto; Ragíttro do proço pam possivd
o eventual transporte de agua em carro prpa visando atender as necessidades do SAAE de
Remanso: SessAo de Abertura IO'Ot/2020. Os Od.OOh. Local para intorniaçOes e aquisiçAo do
Edital: SAAE dO Remanso - www ha hr

PREFEITURA MUNICIPAL OE NOVO HORIZONTE
AVISO DE publicação • PRECAO ELETRÔNICO N*. O0S.2O2O-PE OBJETO: AnuÍAJcOo
EMERGENCIAL da tn«umo« • EPls para o enfrenl^nento ao COVID-IO com tMse r>a Lei
t3.9T0/2020. para Orversns tecelanas. Trpo da {u<9amento: Menor Preço por Mem Horano.
OaU de ReceC>trr>ento de» propoitas a partrr do dta 29/07/2020 a OS/OO/2020 ai* a» 9:00 ttoras.
Sesséo: ès 10 OOn do die 0&O8/2020 (horénos de Brasilio/Df >. no sue hnp /Awww liataooes^
com er Eodai: ritip ifo» po<t<idatrar>»parencia com.br/prefeKura/novor>oruonte e http/AwrMiw.
liotacoes e com.tw ou na sede desta Prefeitura. Inlormacdes. 177) 3040-1060 ou Sotaçao.
novottonzor^io^oudooa com. 20 de )Uho de 2020- CLtZENE OE SOU^ SILVA«Preqoeifa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
AVISO OE ADIAMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO N* 127/2020 • PA n* 326/2020. OSJ • even
tual contratação de empresa paro o (ornecimento de kits teste rápido em twab de nasoforinge
para abaslectmenlo da Rode Municipal de Saúde no enfrentamenlo ao COVlO-19. Fica odiado
por alteração no editai. Abertura: 05/08/2020 ás 08:3ÚH. Edilats: www.l<citacoes-e.com.br ou odi-
taisíuazeiro^gmail.com. dnt 08h ás 14h. Tel: 74 3612 - 3866. juazairo/BA. 28/07/2020. Edonias
Barreto Lionel- Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO OESIDÉRIO
AVtSO DE UCITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N* 004/2020. A Prciottura Muracipal de Sáo De-
stdério toma púbbco que reakzará bcrtaçdo na modaádade Tomada da Preço n* 004/2020 para
Contrataçio de empresa especializada no ramo da construçáo ciyi'pelo o regime da Empreitada
Global para execuç^ da Obro -modemizaçáo de quadra poiiespcrtiva no Distrito da Roda Wtha-
municipio de Sáo Dcsidóno-éA. conforme contrato de fet>4sse N* 866653/2019/MOCAlXA. A
enbega e abertura das propostas serão no (La 14 de agosto da 2020. as 6 30 boras. na sede da
Prefeitura Municipal situada á Praça Emerson Bartx>sa. rf 01. centro. Sáo Oesidário-BA. Edital
e&tarâ à disposic^ dos inieressados no srte www.saodesiderto ba.QOv br. Quaisquer informações
pelo lei. (77) 36Í3 2145. Sáo 0esideho/6A.26 de julho de 2020. Mircáa Bastos Carneira da Si^a-
•Progocira
AVISO OE REPUBLtCAÇÀO DE EDITAL DA UCITAÇÃO PREOÃO ELETRÔNICO N* 003/2020.
A Prefeitura Municipal de Sáo Desidário. através da Pregoeira Oficial, no uso de suas prerrogati
vas que lhe confere o lei. comunica aos interessados que forom realizados os alterações no Edital
o Termo de Roforõnda do Procedimento Licitatõrp Pregão Eletrônico n* 003/2020. objetivando á
contratação de empresa para squisíçáo do materiais e insumos necessários para ações de pre
venção e entrenlamento do emergência decorrente da pandemia da COVlO-19 sos serviços de
asststèncid ã saúde deste município. As alterações no Edital e no Termo de Referénda refere-se
a adequação na ptamiha do formaçáo de pre^. bem como adequações no Edital, com intuito
de pormiljr um maior numero do errprosas participantos e uma mct>or eiecuçáo no fomcdmonlo
do produto Será teaitzaCo no dia 64 de agosto de 2020, às 09:00b (nove Ivxas) borário local,
sob o cmério de menor preço por item. O Edáal estará disponível nos sites www.bd ora br e wwm.
saodesídeno ba.gov br Inforrnacões e escfâredmentos á Praça Emerson Barbosa, rr 01. centro.
Sáo Desidèõo-6A ou pelo e-meil bcrteçáo@«aed«sideno.t>e.gov.br. Sáo Oesxtério/BA. 26 de jutho
da 2020. Márcia Bastos Ctyneeo da Silva-Pfogoeira Ofoai

Menor Preço Global por Lote _
TICO SOBRE PARALELEPiPEdOS NOS BAIRÃOS DA CAIXA D ÃGUA, SACRAMENTO. IDE<
AL. BONFtM. TRAPtCHE E CONOOlANDIA. NO MUNICÍPIO OE SANTO AMARO - BAHIA. IN
CLUINDO MÃO OE CORA E MATERIAIS. Periodo > 03 meses. Data do Julgamento 13/04/2020,
Data da Homologado: 16/06/2020, Santo Amaro - Bahia. 16/06/2020. Presidenio da COPEI:
Josemar Ltario de aouza Aimcda.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. O Prefeito de Santo Amaro • Babia. no uso de suas atribuições
legais em conformidade com a Lei Federal 6.666/93 e suas alterações, resolve homologar a TO
MADA DE PREÇOS n* CK)1 *2020. tendo como objeto, a prestaçào do serviços de capeamenlo
asfáttieo sobre paraieiepípodos nos bairros da Cmxa D'Ãgua. sacramento, kfeai. Bonfim. TrapiCbe
e Conootándia. no municipio de Santo Ama/o - Babta. indutndo máo de otxa e matenas. Data
da Homotogaçáo. 16^)6/2620 Recurso Orçamentáno: UNIDADE ORCAMENTÃRtA: TSlS/1111.
PROJETO ATIVIDADE: t07(yi028. ELEMENTO DE DESPESA: 44905100. FONTE. 0100
/0142/0116. Contratado CONSTRUTORA LUSTOZALTDA.CNPJ: 01.76S.355AM)0l-64. Valor To
tal Estimado: R5 996 893.64 (novecentos e noventa e seis m4 oitooentos e noventa e trás reais e
sessenta e quatro centavos). Data 16/06/2020 FLAVIANORQHRS DA SILVA 60MF1M-Prefeito
Municipal.
ATO DE CONTRATO N* 076/2020. TOMADA DE PREÇOS N* 001/2020 PA N*021/2020. Obie-
Io: a prestaçáo de serviços de capeamenlo asfáltico sobre paralelepipodos nos bairros da Cai
xa D'ÁQua. sacramento. Ideal. Bonfitn. Trapicbe e Coodotándia, no município de Santo Amaro
- Bahia, incluindo máo do obra o matonais. Vigência: a partir do 16/06/2020. com prazo de 03
(três) meses. Recurso Orçamentáno UNIDADE ORCAMENÍÃRIA: 1515/1111. PROJETO ATI
VIDADE: 1070/102R. ELEMENTO OE DESPESA: 44905100, FONTE: 0100/0142A)116. Contrato
N« 076/2020. ConUaiado CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA. CNPJ: 01.785.3SSA)00l-04. Data:
16/06/2020. Valor Total Estimado. RS 996.693,64 (novecentos e noventa o seis mil oéocenlos e
noventa e trés reais e sessenta e quatro centavos). Fgndamcrttoçáo. Art. 22. parágrafo 2, combi
nado com Ali 23. inciso I. alínea b. da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Santo Amaro/
BA. 16 de Junho de 2020 Flevano Rohrs da Süva Bomfím- Prefeito Muntctpai

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ • BA
AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N* 007f2020. PA 08112020
O Prefeito Pedro Alves do Oliveira, no uso das prerrogativas quo [l>e sao conferidas
o, ainda, om cumprimento às disposições comidas no Art. 49 da Lei Federal n*
8.666/93, decido revogar o presente procedimento Ucitalãfio Pela seguinte
molivaçào: ene nas cotaçOos.

PREFEITURA MUNICIPAL OE MIRANGAQA
CNPJN; 11.«l].37irSIN)ie«

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N* 001/2020
Tipo Menor Preço Gtobal. Sessão - dia l3/t)8/2020 ás lO.OObcras. na Saía da Comissáo. na Av.
Jonos Corvatio. n* 125 Otjjeto cortratoçdo de empresa pera «xecuçáo de obra de infraestrutura
na recuperaçáo das estrados vidnais com eneascathamento. do muntcipio de Mtrangoba/BA. In
formações com a Comosào ̂rmanente de LiúUÇões. das 8.00 ás 12.00 ou peto tel.(74) 3630-
2113 MgJAvww.mtfang>ba ba.io.org br/d;arioOftcial Jose RádoOamasccna Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGI8A

AVISO DE UCITAÇÃO
PE 34/20. PA 130/20 Aqutsiçáo de móveis escotoros e toldos, lotes romeneseentes. para o Ensino
Básico deste Município. Dta 10/08/20 ás 09b (horário de Brasília) Editat/lnfo wwwcomprasbr.
com.br. Portal da Transparõnda Municipal ou no emaU licitacaoiiagiba^matLcom. Demais «tos
www.itagibaba.gov br

Daniel Avelar Sampaio Ferreira ♦ Pregociro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE OE LOURDES
PREGÃO PRESENCIAL SRP N-. 04W2020.0 PreoMiro toma público aos inieressados ou« se
reatuari llcitaçio na /nodaiidade PREGÃO PRESENCIAL SRP n' 0)8/2020. Processo Attiúiis-
Itativo 110/2020. Tipo MENOR PREÇO GLOBAL. OIxelo: Registro da Pie^ para aquisiçào de
combustivsis. em olonoimento ao convèno n* 082/2020. convenemes: CARISOR/Prefeilura de
Campo Alogte do Lour<les.eA Sessào de abertura: às 15:00 horas do dia 10deAgoslode2020.
seri realiaada no Selor do Liolacães na Ptefoiiura de Campo Alegre de Lcurdes- BA. Av. Sele de
Setembro, s/n. Centro. O Edital está disponível no Poital da Prefeitura ou no Setor de Lidtaçdes
das 08:00 Ivs ás 12:00 horas, informaçóes através do lei. (74) 3533-2365. 29 de Julho de 2020
Geison Ferreira dos Santos ■ Pregoeíio Oficial
PREGÃO PRESENCIAL SRP N*. 04fM2020.0 Pregociro toma púbico aos interessados que se
teaiiiaiá ticilaçào na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP n' 049/2020, Processo Adminis.
iralivo 111/2020, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto: Registro de Preços para contraído
de empresa especializada em locaçáo de painjiha mecanizada, em slendimento ao convênio n*
087/2020, convenientes; CAR/SDR/Prefeitufa de Campo Alegre da Lourdes-BA. Sessáo de aber
tura: ás 15:00 horas do dia 11 de Agosto de 2020, será realizada no Setor de UdtaçSes na Prefei
tura de Campo Alegre da Louides- BA Av. Sete de Setembro, sm. Centro. O Edital está disponível
no Portal da Prefeitura ou no Setor de Licitaçâes das 08.00 hrs ás 12:00 horas, inform^des atra-
vés de Id. (74) 3533-2365 29 de Julho de 2020. Geison Ferreira dos Santos ■ Pregoeiro Oéciai

Secretaria da

Edueaçàa
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PREFEITURA
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AVISO OE LICITAÇÃO

A Comissào Setorial fNrrmancnte de Ucitacào - COPEL da Secretaria Municipal
da EducacAo - SMEO toma cúUico para contiecimento dos interessados, que
será realizada a seguinte Gcitacào: MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
N* 006/2020; PROCESSO N< 3083/2020. OBJETO: f>rcstacão de serviços de
transoorte escolar através de ônibus e mícro-ônibus. com monitor, visando
atender os alunos da Rede Municipal de Ensino de Salvador, conforme

condicôcs. quantidades e exigências estabelecidas no instrumento
convocatória RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/08/2020 às Sh

a 10/08/2020. ate as 9h: ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/08/2020 às 9h:
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: IQ/08/2020 às lOh. HORÁRIO DE
BRASfLIA. Quaisquer esclarecimenlos/qucslionamenlos poderão ser
formalizados na s<Tla da COPEL/SMED, sito à Avenida Anita Ganbald. rV 2981 Rio

Vermelho - Salvador-BA. no horário das Bh às I4h, e pelos tds.: (71) 3202-3097

e 3202-3098. ou através do e-mat copel^éducacaosaK/adorneL O acesso
ao Edital será através do endereço eletrônico: wwwJicitacoes-ejCorrLbr. SaK/ador.
27 de jiJno do 2020. Kilabe Santos do Carmo - Presidente.


