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10. PERÍODO CONTRATUAL

10.1. O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da

Ata de Registro de Preço.

11. EXECUÇÃO FINANCEIRA:

11.1. Para execução financeira tanto relativa ao vator total do quantit^vo exced^^ dos materiais
relacionados na Portaria n° 1.857 de 28/07/2020, "quanto a produtos i^o discorriolüi^a mesma à
exemplo das squeezes (garrafinhas de uso individual), será i^lizada co^p^artida doJKunicípio.

12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. 12.1. A fiscalização do contrato será exercid^M^f^ de^con^Tto Jakson Pereira de Souza

Barbosa, designado através da Portaria^

12.2. Caso o entrega/ prestação de oj^^o/ serviç^^^^eje^^fe^^la fiscalização, o mesmo deverá ser
substituído nó prazo de 01 (dois) sem ôr^^ara^^unicípio, reiterando a justificativa de
que a demora na entrega das atividade^^SecretariS)licitante

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° _XXX/PREGÃO ELETRÔNICO N°
XXX/20XX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /20XX.

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO DESIip
direito público, com sede à Rua xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, na ci
inscrito no CNPJ sob n° xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato repres
xxxxxxxxxx, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identii
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° xxxxxxxxxxx^fxx, reside
cidade, doravante " denominado CONJ^^ANTE,

inscrita no^ÜNi^Mob n°
na c^me

^  Po

estabelecida à

representada por
inscrito(a) no CPF so

na cMade de

cumprimento do objeto abaixo des

CLÁUSULA SEGUN
2.1 O valor total

os valores consta^

ELETRÔNICO n'
do presjeltfeewpbieto.

jurídica de
esidério-BA,

refeito, Sr.

xxxxxxxxx

iado nesta

empresa

j neste ato

lira de Identidade RG

residente e domiciliado

fiada CONTRATADA, para

CLAUSULA PRIMEIRA - DQIDBWp
1.1 Constitui objeto da preg^atg^ licii^^Sf atravé^de Pregão ELETRÔNICO, a Contratação
de

), de acordo com
^reços, apresentado pela CONTRATADA no Pregão

íido este como preço justo e suficiente para a execução
quantitativo e descritivo abaixo:

Item 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.
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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.

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
protocolização dá Nota Fiscal com o devido ateste da e^cução do
4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento q^j^Rresentou a
licitação e deverá vir acompanhada das Certidões^e Re

ntados da

4.3 A contagem do prazo para pagamento,
documentação completa e de acordo coi
quando da abertura do expediente de pagai
ou o contrato.

4.4." A nota fiscal/fatura não
CONTRATADA para as necessí
partir da data de sua reapreseni
4.5. A devolução da fat
servirá de pretexto pí
contrato.

'objet(
is clád^las

encedora da

ridade Fi^al e Trabalhista,
lyidameifte executado e toda a

mo, iniciará somente

qu^pmitiu a nota de empenho

^  CLÁUSULA Q
nom

)n:

ntai

TANTE, será devolvida à

os prazos acima estabelecidos a
pagámento.
CONTRATANTE, em hipótese alguma,
^ suspenda a execução do objeto deste

para a

artigo
5.2. A fisca

Sr.

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

fiel cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o
^6/93.

panhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do
responsável indicado pelo secretário, que verificará a sua

perfeita execução^^ífiel cumprimento das obrigações contratadas.

CLÁUSULA SEXTA - DQ PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1. ps objetos, deste Termo de Referência, jleverão 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.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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 DCrOBJETO
8.1 O objeto do presente contrato não possui garantia, ficand( lenta de tal
obrigação.

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

9.1.í. Efetuar o pagamento à CONTRATAR
condições estipuladas neste Edital.
9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução
taxas e impostos, empregados e demâis^des
serviços;
9.1.3. Comunicar à CONTRAI

do objeto contratual diligencianSS
9.1.4. Rejeitar, no todo ou emsParte. ̂ ^^ntermé
desacordo com o firma

insuficientes ou inade

9.1.5. Aplicar a J^ON^RATADA ,san^es regulamentares e contratuais depois de
lar^Mes, earai jio o contraditório e ampla defesa;

as as informações, esclarecimentos, documentos e
icSBBSârias ânexe^ção do contrato.

]DA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
ícQScão iSl^contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas

constatadas as i

9.1.6. Fornecer à

demais condições
9.1.7. Ntíteicar a C

os prazos e as

como o pagamento das
[ias ao bom andamento dos

incia relacionada com a execução
igeífi providências corretivas;
da fiscalização, os itens que estejam em

quer tempo, a substituição dos que julgar

constata

necessárias.

9.2. DA CONTRA^^A
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 obíigada 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.
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A contratada se obriga ainda à:
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 ̂8.666/93).
d) A inadimplência da contratada perante os encargos descritos,
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o o
artigo 71 da Lei n. 8.666/93).
e) Responder financeiramente por quaisquer danos de sua res
União, Estado, Município ou terceiros, sem prejuízq^e outras
adotadas, durante a execução do objeto.

abilidade

à contratante

ato (§1° do

ara com a

possam ser

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO
10.1 A inexecução, total ou parcial, do
conseqüentes penalidades contratuais e le^i^
10.2 O CONTRATANTE poderá r
previstas no Art. 78 da Lei F
CONTRATADA, desde que não^^^se prejuíz
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão
8.666/93 não cabe à CON
10.3 O inadimplement
quaisquer das situaçõ
pela parte prejudi^da
10.4 A rescisão co

até o limite dos p

media

ESCI

ntrato

^NTRATO

sua rescisão, com as

Uj^ükteralmei^ o contrato nas hipóteses
66i^^^sgay a obrigação de indenizar a

es

iso^I a XI do Art. 78 da Lei Federal n°
quer indenização.
no presente Contrato, ou a ocorrência de

a Lei Federal n° 8.666/93, será comunicado
ie ncftiíicação por escrito,
a retenção de créditos decorrentes da contratação,
NTRATANTE.

CLAUM^DÉCIl^ - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11-1 Pela^^^^^^^tal^^arcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá,
garantida a^^ia^^^mla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
11.1.1 Advertêr^^ por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
11.1.2 Penalidade^^ multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada a san^o 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;

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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ll.X,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^ Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalida
após a licitante ressarcir a Administração por eventuais p^
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem ante
11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o p
interessado será de 10 (dez) dias da abertura de vista;
11.1.6 Para aplicação das demais penalidades,-o prazoá^e defesa
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;
11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicad^tomulãfcamente
e não terá caráter compensatório, sendo quç^sua cobra
indenizar eventuais perdas e danos;
11.1.8 A multa, aplicada após regular procesã
apresentada pela CONTRATADA, q
ao da garantia, além da perda
será descontada dos pagament^^yentualm^
for o caso, cobrada judicialmente
se reserva o direito de di

valor de qualquer mult
11.1.9 As multas mora&ias previáí^^os acima são independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoj^ídas^^cumulati™nen^ ficando, porém, o seu total limitado a 30%

val^^ inteeraliSade da avença.
adS^^femepj^ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva

vosi^ustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão
tar com a Administração, além de multa de 10% (dez por

dependente de rescisão unilateral e demais sanções previstas

as demais sanções,
tará a obrigação de

descontada da garantia
o que, se o seu valor exceder

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

sid5 exigida a garantia, à Administração
pagamento devido à CONTRATADA o

(trinta por cento
11.1.10 Nos casos^

daCONTRATAD

tempq
cento) :ató)

em lei

11.1.11 Para a

gravidade da faltài
caçao das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a

prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência
na prática do atp^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
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órgão promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n ° 8.666/93.

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

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

ctiva sum !a no Diário

oriundas do

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

13.2 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirj dúvidas ou
presente contrato.

13.3 E assim por . estarem justas e contratad^ D^^sente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, tendo^^^ presença de 02 (duas)
testemunhas que, após lido, o subscrevem.

São Desidério/BA, de

José Carlos de Carvalho
Prefeito Municipal

Contratada

TESTEMUNHAS

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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fr 1^:''" ■ . ;

„ 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-johservância ao artigo 7°, inciso XXXIII da
Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei Fedl^^^É8L666/93 e suas
alterações.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração

Local e data, « - .

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATUR

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃ

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP; 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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—i ■ ■ • " ! : ' " ■ ' ■■ 7/:. 1 ■- ■r-A

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 órgãg^^^ÉKáade contratante
responsável pela licitação, nos termos do Inciso III, do Artigo 9^, Lei Fe^^^n° 8.666/93.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATUR
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃ

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

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

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

. e INSCRFSÜSM^DUAL:

CAratelRA DE ̂ENTIDADE e CPF:

NCDSlig N° DA CONTA

IDENTinCAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:

REPRESENTANTE e CARGO:

ENDEREÇO e TELEFONE
BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO

Deverá ser cotado, pfeçb"Unitário

PROPOSTA: R$ (Por e:

CONDIÇÕES G

onííA proponente d os d

e acordo com o Anexo 01 do Edital.

licitação.

PRAZO

o instrumento convocatório que rege a presente

A garantia devl^tóser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do
recebimento defii^te^ do objeto pela Contratante.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

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

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

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

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: AINTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA
PROPOSTA ATÈ DECISÃO.

Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)

Razão Social:

Ramo de Atividade

Endereço

Complemento:

Cidade

CEP:

Telefone Comercial

Representante
Legal:

E-mail:

Telefone

Celular:

Whatsapp:

Bairro

Resp
Financeiro

E-mail

Financeiro' ^ Telefone.
E-mail para infor

ME/EPP: ( Ysi

pr^nt^fe|;^o, o Licitante ̂ cima qualificado manifesta sua adesão ao
Reg^lamen^^^^^^^a (^^regão Eletrôniqo da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do
qual declaral^^le^S^nhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsamMades 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
AnexoTII.F
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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 d^ BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser re&idido, a qt^touer tempo,
pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem preiuSkdas respSabilidades
assumidas durante o prazo de vigência ou decorre^s de neg^^a^ realiz^o e/ou em
andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de paga^en1:d^^ valores ̂ vidos até a data da
última utilização do Sistema, e/ ou até ^^Si^usão^^ neg^pPs em andamento.
Responsabilizando-se pelas informacões^^restadfeg ne^^^^^o, notadamente as
informações de cadastro, alterações contM^^eM^de usü^^ do Sistema, devendo,
ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do ̂^^^ciualau^mudança ocorrida.

Local e data

autorizadas com cartório)
(Assinaturas

QBSERVAÇÃBt RFrOMHFrFT? FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS
ASSINATURAS ̂^fEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES
E/OU BREVE REIKtO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

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

Razão Social do Licitante:

CNPJ/CPF:
Ê/

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

CPF: Celular:

Telefone: E-mail:

Whatsapp

2 Nome: Função:
CPF: Celular:

Telefone: E-mail:

Whatsapp _
i  ̂

3 Nome: Função: ^ ^
CPF: Celular^

Telefone: E-m^
Whatsapp

O Licitante reconhece que

i. A Senha e a Chave Eletrônica

uso exclusivo de seu titul

nenhuma réspohsabilidad
indevido;

ii. O cancelamento de

Licitações do Bras
iii. A perda d^Se:
comunicada jAdiat'
bloqueio de ac

iv. O Licitante

eí

f:

de iná

Credito

Eletrônica

mediant

nao cab

eventuais

para acesso ao sistema são de
- Bolsa de Licitações do Brasil
prejuízos decorrentes de seu uso

g El^ônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de
icitáç^^^rita de seu titular ou do Licitante;
re EjK-ônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser
j- Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário

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

L - Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de
e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave

Local e data:

(Assinaturas autorizadas.com firma reconhecida em cartório)

Qy

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
- SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

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

Editais publicados pelo sistema de registro de43reços:

-  1/5% (Um e meio por cento) sobre o valor do l^te ad^^kado, comVencimento parcelado
em parcelas mensais (equivalentes ao núm^l0a& mes^^^o regis]^) e sucessivas com
emissão do boleto em 60(sessenta) dias apó^ adiucftisacão Jámtacão do custo de R$
600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicaao^^^^radí^^ecüan^^oleto bancário em favor
da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

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

Em. caso de can

plataforma, o li
com o uso da pia

menci os SMtam o usuário ao pagamento de
im como inscrição em serviços de

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

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

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS
DE APOIO (CORRETORAS)
ASSOCIADAS

A livre contrataç^^j^ sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação
junto ao sistema (tc 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 correfora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANT^/FORNECEDOR
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Como Licitante^ornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste
anexo e nos responsabilizamos por cumpri-Iò integralmente em seus expressos termos.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECOmiEÇER FIRMA
ASSINATURAS EANE7CAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL

E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIBADO (A

M CAR

TIMASA

JCAD

IO) DAS

ERAÇÕES
X

(g/
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DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF N°
sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qual
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão EÍ^ônico
instaurada pela Prefeitura Municipal de , q
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder ̂blico, em
Por ser expressão de verdade, firmamos a pr

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identí^^e larant

OBS. Esta declaração deve^ ser emitií
e carimbada com o númSo^CNPJ.

onente do

declarados

as esferas.

p^^Jmmbrado da empresa proponente

(í/
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1;^" 'gj

PREGÃO ELETRÔNICO N° 72020

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIl

Declaramos para fins de atendimento ao qu^^onsta do^edital do
Pregão. ..da Prefeitura Mur^ipal d(^^^ ^ que a
empresa.... .". .7.toip^^onhecimentaTOm^ e de todas
as condições de participação na Licitação, e sew«npromete\a cumprir todos os
termos do Edital, e a fornecer material dg^^bidad^^^ as pen^ da Lei.

Local e data

Assinatura e carimbo

&
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MODELO DE MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° /
PRE^GÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° /
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /

Aos dias do mês de o MUNICIPJ

CLÁUSULA SE
2.1 Os preços re
Proposta de Preço

mscrito

inscrito

pessoa jurídica de direito público, com sede à
neste ato representado por seu Refeito, Sr.

^  portador da Carteira de Identidade RG n°
, residente e domiciliado nesta cidade, RESOLVEM
descrito, os quais passam a fazer parte integrante^
pela empresa , inseri
estabelecida à

representada por
RG n°

domiciliado na cidade de

cuja proposta foi classificada
Registro de Preços n° /2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA -
1.1 O presente compr^^sso
Edital e seus anexos, osíSiuais faze ante deste

DESIDÉRIO

^CNPJ sob n°
{iro, casado,
'MF sob n°

^jeto abaixo
oferecidos

f

neste ato

arteira de Identidade

residente e

mado COMPROMITENTE,

átório Pregão Presencial para

conforme

, independente de transcrição.

O PREÇi
qu^onstam na planilha abaixo, os quais fazem parte da

regão Presencial para Registro de Preços n° /2020:

CLAUSU^MCPRA REAJUSTE DE PREÇOS
3.2 Os preço^r^^^^os poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticante no mCTcado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgã^fe^enciador promover as negociações junto aos fornecedores, conforme
disposto no artigo^? do Decreto 7.892/2013 e^inda 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 hoVo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços
registrados em Ata.
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CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com início na
data de sua assinàtura 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 contrata^^ro^^^fcbca forma.
5.2 Das Obrigações:
5.2.2 da Administração: contratar com aquele que detém os í^ços Registapos, ou em
igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar pQmfeiutra formal
5.2.3 do Compromitente: atender, nas condições estab^cidas no e^^^odos^ pedidos de
contratação durante o período de duração do Regisi

CLAUSULA SEXTA - DÒ CANCELAMENT
6.10 cancelamento da Ata de Registro de
6.1.1 Automático:

a) por decurso de prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedo
c) pela Administração, quando afflcterizado
6.1.2 A pedido do fornecedor, qua:
a) comprovar estar impos^itòado
fortuitos ou de força
b) o seu preço registrado se tom
dos preços de
6.1.3 Pela Admii

a) o fornecedor n1
àqueles praticados^
b) o f O]
c) por
d) o fornecei

ços

xigências da Ata, por ocorrência de casos

amente, inexequível em função da elevação
compõem o custo do produto,

te, quando:
reço registrado, na hipótese deste se tornar superior

is insumos

lateralme

nta^^^zir
;;cado;

condição de habilitação exigida no processo licitatório;
tico, devidamente, motivado e justificado;

)ru' as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparar ou^e recusar a retirar, no-prazo estabelecido, os pedidos de compra
decorrentes da A^^ 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:
7.1 Multa sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções:
7.1.110%: recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e g/

53

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



Prafeitura de Sio Desidério

Assinatura da Piegoeira

396^

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

7.1.210%: descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo.
7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Féderal 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 quandõ for adquirir, atend^
Decreto Federal n° 7.89^13.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO
9.1 Incumbirá à Administração providenciar a publicação do É
Oficial da Entidade, até õ 5° dia útil no mês seguinte a^ífle sua assi

Art. 7°, § T do

no Diário

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GJ
11.1 Fica eleito o Foro de São Desidério

presente instrumento.
11.2 E assim por estarem justas e contratádi^
(três) vias de igual teor e forma, tendqum-ÃÓ

José Carlos de Carvalho
Prefeito Municipal

estões oriundas do

inaWb presente Termo em 03

COMPROMITENTE

TESTEMUNHA
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PARECER JURÍDICO N° 149/2020 - PGM/SD

Processo Administrativo n° 687/2020

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Interessado: Departamento de Licitações e Compras/Pregoeiro

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. ANÁLISE
DA MINUTA DE EDITAL, ATA DE REGISTRO DE

PREÇO E CONTRATO. BASE LEGAL: LEI N®

10.520/2002 E SUBSIDIAREAMENTE LEI N®

8.666/93, LEIS N® COMPLEMENTARES N®

123/2006, N® 147/2014, N® 155/2016. DECRETOS

FEDERAL N® 5.540, N® 7.746/2012, N® 7.892/2013,

N® 10.024/2019 e DECRETO MUNICIPAL N®

023/2017. POSSIBILIDADE.

Foi encaminhado a essa assessoria jurídica os autos do

Processo Administrativo N® 687, mediante o qual a Comissão de Licitação, por

meio de sua presidente e também pregoeira, submete à análise jurídica e

considerações a minuta do Edital com anexos, minuta da Ata de Registro de

Preço e minuta do contrato, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO - SRP, que

tem como objeto "Registro de preço para aquisição de materiais e insumos

necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência

decorrente da pandemia da Covid-19 nos espaços escolares municipais de São

Desidério, com o objetivo de garantir segurança sanitária durante a reabertura

e  funcionamento da rede de educação básica do ensino municipal,

implementando ações para enfrentamento de forma coordenada entre as

secretarias envolvidas, conforme Termo de Referência".

Salienta-se que a presente manifestação toma por base,

exclusivamente, o edital com seus anexos e contrato. Ata de Registro de

Preço, e que, em face do que dispõe o art. 37, inciso XXI, da Constituição

Pça Emerson Barbosa, n"OI - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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Federal c/c o artigo 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93, informamos que a
presente consultoria tem natureza estritamente jurídica.

Verifica-se dos autos que há a solicitação para a realização do
certame. Confere-se a existência de saldo financeiro e de dotação
orçamentária; que há autorização da autoridade competente, ordenadora de
despesas; Cotação de Preços; Edital e anexos; e Minuta do Contrato e da Ata
de Registro de Preço.

É o breve relatório.

^  Inicialmente, convém lembrar que, a Administração Pública
somente pode atuar de acordo com os princípios basilares dispostos na
Constituição Federal, conforme art. 37, caput, que assim determina:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência...".

Toda licitação deve ser pautada em princípios e regras
previstas no texto constitucional e infraconstitucional. Daí a existência da Lei n®
8.666/93, que dispõe sobre Licitação e Contratos Administrativos, prevendo em
seu art. 22 as principais modalidades de licitação originalmente existentes,
dando a cada uma delas particularidades bem definidas.

No que diz respeito à modalidade Pregão, tanto o Presencial
quanto o Eletrônico, não estão previstos na Lei n° 8.666/93, e sim na Lei n°
10.520/02, e regulamentada pelos Decretos n°.5.540 e 10.024/2019, que
ampara a aquisição de bens e serviços comuns pela Administração Pública,
especificando em seu texto todas as suas peculiaridades em perfeita harmonia
com o texto constitucional, bem como com a Lei de Licitação acima
mencionada, visando a maior concorrência, economia processual, bem como a
obtenção de melhores propostas para a Administração Pública.

Pça Emerson Barbosa, n°OI - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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Com relação ao Registro de Preço está previsto na Lei de

Licitação n° 8.666/93, em seu art.15, II, de onde se depreende que, as compras

realizadas pela Administração Pública, sempre que possível, deverão ser

processadas através de sistema de registro de preço.

Diferentemente do Pregão que se exaure com uma única

contratação, o Registro de Preços dá oportunidade a tantas contratações

quantas forem possíveis, respeitando-se o quantitativo máximo, bem como o

prazo de validade.

Ademais, a Lei 10.520/02, prevê em seu art. 11, a utilização do

Registro de Preços, desde que o ente licitante o prescreva em regulamento

específico, o que é feito, de maneira geral, por Decreto.

Neste sentido, o Município tem publicado no Diário Oficial da

Prefeitura de São Deesidério/BA o Decreto n° 023/2017, que regulamento o

Sistema de Registro de Preço.

Ainda neste sentido, a Lei Federal n° 10.520 instituiu a

modalidade de pregão presencial e eletrônico com as seguintes finalidades:

Pregão Presencial é a modalidade de licitação destinada à

aquisição de produtos e contratação de serviços considerados

^  comuns

Pregão eletrônico é uma modalidade licitatória utilizada pelo

governo brasileiro para contratar bens e serviços,

independentemente do valor estimado. Regulamentado pelo

decreto 5.450/2005.

Já o sistema de registro de preços está previsto na Lei

8.666/93, em seu artigo 15 e regulamentado pelo Decreto n® 7.892/13, in

verbis:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

0/
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/  - atender ao princípio da padronização, que imponha

compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho,

obsen/adas, quando for o caso, as condições de manutenção,

assistência técnica e garantia oferecidas;

II - ser processadas através de sistema de registro de preços;

(...)

§ V O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de

mercado.

^  § 2° Os preços registrados serão publicados trimestralmente

para orientação da Administração, na imprensa oficial.

§ 3" O sistema de registro de preços será regulamentado por

decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as

seguintes condições:

I - seleção feita mediante concorrência;

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos

preços registrados;

III - validade do registro não superior a um ano.

§4® A existência de preços registrados não obriga a

Administração a firmar as contratações que deles poderão

advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,

respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado

ao beneficiário do registro preferência em igualdade de

condições.

(...).

Decreto n° 7.892/13:

Ali. 1° As contratações de serviços e a aquisição de bens,

quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP,

no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e

fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades
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de economia mista e demais entidades controladas, direta ou
indiretamente pela União, obedecerão ao disposto neste
Decreto.

Art. 2° Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as
seguintes definições:

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos
para registro formal de preços relativos à prestação de serviços
e aquisição de bens, para contratações futuras;

II - ata de registro de preços - documento vinculativo,
obrigacional, com característica de compromisso para
futura contratação, em que se registram os preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem
praticadas, conforme as disposições contidas no
instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III - órgão gerenciador - órgão ou entidade da administração
pública federal responsável pela condução do conjunto de
procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata
de registro de preços dele decorrente;

IV - órgão participante - órgão ou entidade da administração
pública federal que participa dos procedimentos iniciais do
Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de
preços;

V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração
pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais
da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à
ata de registro de preços.

Analisando o Edital, vê-se que o mesmo seguiu todas as
cautelas recomendadas pela Lei Federal N° 8.666/93, possuindo o número de
ordem em série anual, a indicação do nome da repartição interessada, sendo
certo, ainda, constar a expressa indicação da modalidade, o regime de
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execução e o tipo da licitação designativo do local, dia e hora para o

recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta, entre

outros requisitos, a saber:

• A definição precisa do objeto, apresentada de forma clara,

explicativa e genérica, inexistindo particularidade exagerada que possa afetar a

ampliação da disputa no presente certame;

• Local onde poderá ser examinado e recebido o Edital;

• Condições necessárias para a assinatura do contrato e a

^  retirada dos instrumentos, a execução do contrato e a forma para a efetiva

execução do objeto da licitação;

• Sanções para o caso de futuro inadimplemento contratual,

devendo a Administração observar fielmente o que está literalmente disposto

no edital, para o fim da aplicação de futuras penalidades;

•  Condições de pagamento e critérios objetivos para

julgamento, bem como os locais, horários e meios de comunicação á distância

em que serão fornecidos os elementos, informações e esclarecimentos

relativos á licitação em tela;

• Critérios de aceitabilidade do preço, como cumprimento dos

demais requisitos exigidos por lei;

• Prazos, critérios e condições para o pagamento, instalações e

mobilização para a execução do objeto, em observância aos requisitos

previstos em lei;

• Minuta do contrato, com as devidas especificações previstas

na legislação;

•  Demais especificações e peculiaridades das licitações

públicas.

Desta forma, o Edital e Minuta do Contrato preenchem os

requisitos exigidos na legislação. Não há cláusula restritiva de participação dos

Pça Emerson Barbosa, n®01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145



Id ESTADO DA BAHIA - - 404
X PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

CNPJ: 13.655.436/0001-60
TEL. (77) 3623 — 2145 FAX: (77) 36232 239 — www.saodesiderio.ba.aov.br

interessados. O Objeto da licitação está escrito de forma ciara. A previsão da
documentação para habilitação está de acordo com o que preceitua a Lei de
Licitação e Contratos Administrativos.

Desta forma, tendo em vista o teor exposto e pelo que dos
autos constam, tenho que a Minuta do Edital e os anexos do referido processo
licitatório encontram respaldo na Lei N° 8.666/93 (Lei de Licitação e Contratos
Administrativos) e suas posteriores alterações, estando também em

conformidade como na Lei n° 10.520/02 c/c Decreto Federal n° 10.024/19 e

Decreto federal n° 3.931/01, não havendo nada que possa obstar o

prosseguimento do feito ou gerar sua nulidade.

Compulsando os autos administrativos, verifica-se que o
procedimento no que se refere ao Edital e seus Anexos, Ata de Registro de
Preço e minuta do Contrato todos se encontram dentro das exigências
previstas na legislação, bem como que os atos até então praticados foram
dentro da legalidade.

Assim, devolvemos o processo á Comissão Permanente de

Licitação, para dar prosseguimento aos procedimentos legais.

É o parecer. S.M.J.

São Desidério-BA, 08 de outubro de 2020

Ermetina Mac®íX3rilo Pereira
OAB/BA n° 24164

Procuradora Geral do Município
Portaria n° 010/2017
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■  PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 687/2020
■  PREGÃO ELETRÔNICpXN® 006/2020
■  BASE LEGAL: REGIDO PELO DECRETO 10.02^2019, DECRETO N® 7.746/2012,
LEI N.® 10520/02 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N.® 8.666 DE 21/06/93 E SUAS
ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR 123/06, LEI COMPLEMENTAR 147/14 E A LEI
COMPLEMENTAR 155/2016, DECRETO FEDERAL N® 7.89^2013 E DECRETO
MUNICIPAL 023/2017; LEI FEDERAL 13.979/2020 - ENFRENTAMENTO DO COVID-19 E
MEDIDA PROVISÓRIA 926/2020 - ALTERAÇÃO DA LEI 13.979/2020 .
■  MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔOTCÕ

SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S): SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE
E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
■  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das !58;ÔMò^diaU9/10/2Ò2ã às :08:00 horas do

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:30 àsr09:Ò0 horas: db dtó
16/10/2020 ~ ' ' -

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às Ò9:Q0 horas ào^^^6/Í0/2Q20.
■  REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
■  LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bII.org.br

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA, no uso de suas atribuições legais,
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, para aquisição do
objeto especificado no Anexo I deste Edital, que será conduzido por Pregoeira, designada
Portaria n® 068/2020 e equipe de apoio.
O presente certame será regido nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto n° ÍO:m> dk ̂  <te'Sete^ do Decreto n" 7.746, de 05 de junho de 2012,

■ da Instrução Normativa SLTI/MP n° 01, de 19
de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n° 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007,
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto Federal n° 7.89^2013 E DECRETO
MUNICIPAL 023/2017 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e as exigências'estabelecidas neste-"Editaly além das demais normas pertinentes,
observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.

2.L A presentô. licitação tem por objeto .o Registro de Preço para aquisição de materiais e
insumos necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da
Pandemia da Covid-19 nos espaços escolares municipais de São Desidério, com objetivo de garantir
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S6gurança sanitária durante a reabertura e funcionamento da rede de educação básica do ensino
municipal, implementando ações para enfrentamento de forma coordenada entre as secretarias
envolvidas, conforme Termo de Referência anexo I, o qual faz parte integrante deste Edital,
independentemente' de sua transcrição.
2.1. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.
2.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.3. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e
anexos, que dele fazem parte integrante <— •
2.4. A contratação com o licitante vencedor^bedecerá às condições constantes da Minuta
do Termo de Contrato - Anexo III deste Edital.

3.1- Poderão participar desta- Licitação - todas—e- quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta
licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital
e seus Anexos.

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e
Leilões. .. .
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
3.4 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas
à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital
para o recebimento das propostas.
3.5. Não poderão participar desta licitação:
3.5.1. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por
órgão ou entidade da admmistração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da
administração municipal.
3.5.2. Declaradas suspensas para contratar jimto a qualquer órgão da Administração;
3.5.3. Estejam sob falência, dissolução ou liquidação;
3.5.4. Em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.5.5. Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou
responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura ou que tenham
participação na elaboração do Projeto Básico do objeto licitado, na forma do Art. 9° da Lei
Federal n° 8.666/93.
3.5.6. Conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias integrais
entre si, ou que, independentemente, credenciem um mesmo representante;
3.5.7. Pessoas físicas;
3.5.8. Empresas estrangeiras que não funcionem no País.

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



A- nG> A

Prefeitura do Sto Deilddrio

Astinatura da Pregocira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DE^IDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N** 13.655.436/0001-60

4.1 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado
junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo
fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXOVl)
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do
Brasü (ANEXO VI) e
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando
preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no
ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não
deve ser identificada". Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5°.
O custo de operadonalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do
certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a
título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade
com o regulamento operacional da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04
4.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração
constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da
proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se
assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer
valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC123/2006.

5.1 O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá,
em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços; '
d) analisar a aceitabilidade das propostas; • •
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor
preço;

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o veficedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
1) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação.
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CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E
LEILÕES:
5.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 5.6 ''a", com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil,
atribuindo podéres para formúlar lances dé pfèços e praticar todos os demais atos e
operações no site: www.bll.org.br.
5.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação
direta ou através de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual
deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema,
pleno conhecunento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no
Edital. *

5.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia
definição de senha privativa.
5.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por
iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil." "
5.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL -
Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico impKca' a responsabilidade 'legaL pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
PARTICIPAÇÃO:
5.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da
senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio do sistema-eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
5.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão
do seu representante;
5.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras'suas propostas e seus lances,-inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor
do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação.
5.12 Para os itens a participação-é. exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006.
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