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5.13. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

5.14. Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.14.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na

forma da legislação vigente; " ̂
5.14.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
5.14.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber.citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.14.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
5.14.5. qüe estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo

de dissolução ou liquidação; -

5.14.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário).
Q^^^^sr dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida

oiTatravés de úma *eihpresa associada òü pêlos Telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou
através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-ínail contato@bll.org.br.

líEMIi

6.1; Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de., habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
6.1.1. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta com a
descrição do objeto - ofertado.-e preço, eletronicamente, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, até o dia e horário e no endereço eletrônico
indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de
não haver expediente nessa data, devendo todos os campos do formulário disponibilizado
ser preenchidos, observando as orientações contidas no mencionado endereço.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorreráqjor .meio de chave de acessa e^senha.

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.
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6.4. Incumbirá ao Hcitante 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 de
sua desconexão.

6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso

^  púbHco após o encerramento do envio de lances.

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
7.1.1. valor unitário e total do item;
7.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência: indicando, no que for. aplicável, o. modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
7.1.3. Marca

7.1.4. Fabricante;
7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.3. Nos valores propostos: estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários,. trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento do bem;
7.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos dp §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.
7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
7.7. O descumprimento das regras supraínencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes conseqüências: assinatura de prazo para a adoção
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
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pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato.

'. ■ ■ ■ :■m

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. A partir do horário previsto no Sistema e informado neste Edital, terá início a
sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.
7.2.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.
7.2.2. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema,
acompanhado em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro
e oslicitantes.
7.5. Imciada a etapa competitiva, os licitantes classificados deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

O lance deverá ser ofertado pèlp yaíffl (íp it&
7.5.2. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as. regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que
cobrir a melhor oferta deverá ser de 10 Cdezl nor cento.
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7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o
pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.
7.10. .

7.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
aberto , em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
7.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos
dois minutos do período de druação da sessão pública.
7.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente ̂ sempre que houver lances enviados nesse

^  período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
7.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de-apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da sessão púbHca de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.18. Será adotado para o envio de lances Jio -pregão eletrônico o modo de disputa
aberto e fechado , em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com

lance final e fechado.

7.19. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o

^  qual será automaticamente encerrada a recepção de lances
7.20. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.20.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer xun
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

7.21. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segxmdo a ordem crescente de valores.
7.21.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo
de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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7.21.2. Poderá b pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, caso nenhiun licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação
7.22. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.

7.23. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.24. O critério de julgamento adotado será o ménor preço por item, conforme definido
neste Edital e seus anexos

7.25. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.26. Só poderá haver empate entre propostas 4guais (não seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços:
7.27.1. prestados por empresas brasileiras;
7.27.2.prestados. por empresas que invistam., em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.27.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas ou os lances empatados... -
7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
7.29.1. A negociação será realizada por- meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.29.3.. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
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máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n ° 10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
8.2;1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou mütários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renimcie a parcela ou à totalidade da
remimeração.

^  8.3. Qualquer interessado poderá requerer--que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita;
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em-ata;
8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de duas horas,
sob pena de não aceitação da proposta.
8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encammhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob
pena de não aceitação da propostar
8.6.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, nãó possa ser aferida pelos meios previstos nos
subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente
amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três)
dias úteis contac^os da solicitação.
8.6.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a
todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
8.6.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no
sistema.

8.6.2.3. Serão avaliadosos seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:
8.6.2.3.1. Itens (....): .........í;
8.6.2.3.2. Itens (....):
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8.6.2.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
8.6.2.5. Se-a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em)
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Segiur-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
8.6.2.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento.
8.6.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dias, após o qual poderão ser
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
8.6.2.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização detestes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos
em língua portuguesa,-necessários ao seu perfeito manuseio, quando for

O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto
não atender aos regulamentos técmcos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis,
não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.

8.7.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas
serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.
8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova
data e horário para a sua continuidade.
8.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
8.^1. Nos itens não exclusivos para a .participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, 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, se for o caso.
8.12. Encerrada a análise -quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habÜitação do licitante
12
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detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participaçãa, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame .ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribimal 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 sódo 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.
9.4.2.0 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. E dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjimto
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
medi^te apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.
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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
o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
docmnentos qug, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

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

9.13.1. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
9.13.2. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.13.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
9.13.4. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
fuhtíonamento no País; "
9.13.5. Documentos (CPF E RG) dos sócios e-/ou proprietário.
9.13.6. 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 Hcitantes, prejuízos à Administração ou não impedirem a exata
compreensão de seu conteúdo.

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 conjimtamente 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'(D AU)*-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 inadimpHdos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Títul©-VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;
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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;
91^.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 considèrado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
lidtatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Mumcipal 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. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;

9.15.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
9.15.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
9.15.2.3. Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no
bálánço pátrimÒnial, os índices que medèm 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: E 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
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ENDIVIDAMEI^O GERAL (GEG), obterão classificação econômico-financeira relativa ao
Balanço Patrimonial, as empresas que apresentarem pelo menos dois dos três indicadores
iguais ou superiores aos Umites estabelecidos

'1

9.16.1. Apresentação de, no mínimo, 01 (lun) 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.
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. Caso
seja necessário será solicitado para comprovação do atestado, como forma de diligência
Nota Fiscal e/ou Contrato comprovando o atestado anexado.

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

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 anexar os documentos para comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em'desacordo com o estabelecido nestè EditãL' '
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. .c . . .

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:
lOrl.l. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasiuas, 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.
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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 xmitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
103.1. 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 intemet, após a homologação.

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 xjuein se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o reciuso,
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.
1T;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.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
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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
comprovar a regularização fiscal e trabalhista,.nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

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

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

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.

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
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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), dmante 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 Hcitante
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 Hcitante 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;

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
quÊ seja assinado e devolvido no prazo de 051 (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
soHcitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, impHca no reconhecimento de que:
16.3.1. referida .Nota está substituindo o contrato, apHcando-se à relação de negócios aH
estabelecida as disposições da Lei n° 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 reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79

19
Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.

Telèfax: (77)3623-2145



* fe> *

Prefeitura do SBo Oeilddrio

CPL

Assinatura da Pregoeira

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

e ÔD 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 registíõ rro 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'nãD comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar- o contrato ou a ata de registro de preços, a
Admimstração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais
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 promovei'as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8,666/93.
1672 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso
II do Art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá
optar por cancelar o contrato e iniciar outro procedimento licitatório;
17.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do
registro, e definido .o novo preço máximo-a.ser pago pela. Administração, os. fornecedores
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços.

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

I - provisoriamente, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da
conformidade do material com a especificação;
II - definitivaménte, mediante termo circxmstanciado, após verificar que o material entregue
possui todas ais características consignadas' fíèàte 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 Hcitante 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 Editãir"" "
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;1, As obrigações da Contratente e da-Contratada são as estabelecidas, no Termo de
Referência, itens 5,5.1 e 5.2, anexo a este edital

20.1. Para efeito* de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo
r^acionados:

I - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjimtamente 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;

I\L- prova de.j'egularidade 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
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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:
rv - Fonte de Recursos:

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante/ adjudica tário 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;
2M.3. apresentar documentação falsa; •
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
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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 lidtante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
n° 9.784, de 1999.

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

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 dalmpugnação.
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
E^tal. '
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22.6.0 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
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
vincidarão os participantes e a Administração.

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,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habüitação 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 1 - Termo de Referência e Estudos Preliminares;
2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;
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3. ANEXO III - Declaração de que não emprega menor de idade
4. ANEXO rV - Declaração de que não possui vínculo com servidor público
5. ANEXO y - Modelo de proposta;
6. ANEXO VI - Termo de Adesão - BLL
7. ANEXO VII - Custo pela utilização do sistema;
8. ANEXO VIII - Declaração Inidoneidade
9. ANEXO IX - Declaração Responsabilidade
10. ANEXO X - Ata de Registro de Preço

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Saò Desidério, estado da Bahia, para dirimir
^  quaisquer dúvidas oriundas do presente, renunciando-se a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.
São Desidério/BA, 08 de outubro de 2020.

Márcia Bastos Carneiro da Silva
Pregoeira Oficial
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. Lein°. 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 l^equeno porte.

1.4. Decreto Federal 7.892/2013 e Decreto Municipal 023/2017

1.5. Decreto Federal n° 10.024/2019 - Pregão Eletrônico

1.6. Lei Federal n° 13.979/2020 - Enfrentamento do COVID -19

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

1.8. Portaria n° 1.857 de 28/07/2020, que dispõe sobre a transferência de incentivos

financeiros aos mimicípios e ao Distrito Federal para combate à Emergência em Saúde

Pública de Importância Internacional (ESPIN) em decorrência do Coronavírus/Covid-19,

considerando as escolas públicas da rede básica de ensino.

1.9. Agrupamento por Item

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

"Art. 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."
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1,10. A administração visa coín isso, uma maior padronização nos serviços e também
duninuir 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

itens por lote, viabilizando a excelência da administração.

2. OBJETO

2.1. O objeto da presente licitação consiste no j^gistro de Preço para aquisição de materiais e

rnsumos 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

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. "

3. DA JUSTIFICATIVA

Considerando a atual crise Pandêmica do novo coronavírus (Covid-19), tendo em vista que o

vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma Síndrome Respiratória 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

confirmados de infecção pelo coronavírus.

Diante da situação supra, diversos incentivos financeiros estão sendo transferidos aos estados,

municípios e distrito federal à exemplo da Portaria n° 1.857/GNVMS, de 28 de julho de 2020, que

repassou aos municípios e Distrito Federal um incentivo financeiro específico para as ações de

prevenção à disseminação do Sars-CoV-2 no contexto escolar, sinalizando que o mesmo deve ser

utilizado para compra de materiais e insumos necessários à garantia da segurança sanitária dos

estudantes e dos profissionais da educação e para ações de promoção da saúde e prevenção da

Covid-19 na reabertura das escolas.

4. DAS ESPEOFICAÇÕES
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TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, C/ VISOR, USO
AXILAIVORAL, C/ ALARME, MEMÓRIA DE ÚLTIMA MEDIÇÃO.
EMB. INDIVIDUAL.

UND 300 R$16,75 R$5.025,00

2

TERMÔMETRO CLÍNICO, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, AJUSTE
DIGITAL, C/ VISOR, USO EM TESTA, C/ ALARME, MEMÓRIA DE
APROX. DE ATÉ 10 MEDIÇÕES, EMB AL. INDIVIDUAL. ^

UND 300 R$266,04 R$79.812,00

3

TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR, MATERIAL NÃO
TECIDO 100% POUPROPILENO, GRAMATURA CERCA DE SOG/CM^,
C/ ELÁSTICO EM TODA VOLTA, TAM. ÚNICO,
HIPOALERGÊNaCA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, EMB. C/ 100
UND.

CX 100 R$15,81 R$1.581,00

4

LUVA LÁTEX DESCARTÁVEL . P/ PROCEDIMENTO NÃO
CIRÚRGICO, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO,
RESISTENTE A TRAÇÃO. TAM: P, EMB. C/ 50 PARES.

CX 100 R$25,51 R$2.551,00

5

LUVA LÁTEX DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO NÃO
CIRÚRGICO,,ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO,
RESISTENTE À TRAÇÃO. TAM: M, EMB. C/ 50 PARES.

CX 100 R$35,91 R$3.591,00

6

LUVA LÁTEX DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO NÃO
CIRÚRGICO, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO,
RESISTENTE À TRAÇÃO. TAM: G, EMB. C/ 50 PARES.

CX 100 R$24,90 R$2.490,00

7

PROTETOR ... FACIAL, VISEIRA TIPO FACE SHIELD,
ADULTO/INFANTIL (AJUSTÁVEL), EM ACETATO INCOLOR,
HIGIENIZÂVEL, ESPUMA NA FACE INTERNA DO VISOR, PODE SER
USADO EM CONJUNTO C/ ÓCULOS E/OU MÁSCARAS FACIAIS
DIVERSAS E/OU SIMILARES

UND 3000 R$35,00 R$105.000,00

8

ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL:
POLICARBONATO, TRANSPARENTE, LENTE ANTIEMBAÇANTE,
APOIO NASAL C/ PROTEÇÃO LATERAL, HASTE TIPO ESPÁTULA
QUE REGULA COMPRIMENTO.

UND 3000 R$7,00 R$21.000,00

9

MÁSCARA aRÚRGICA (RESPIRADOR DESCARTÁVEL
DOBRÁVEL),"C/ 4 TIRAS ELÁSTICAS, SIMPLES C/ CLIP NASAL, 3
CAMADAS • DE HLTRO BACTERIOLÓGICO 95% MICRON),
FORMATO ADULTO, PARA USO HOSPITALAR, EMB. C/ 50 UND.

CX 150 R$ 91,00 R$13.650,00
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MÁSCARA N95/PFF2, C/ CLIP NASAL, SEM FILTRO OU VÁLVULA

(RESPIRADOR DESCARTÁVEL DOBRÂVEL), EMB. C/ MÍNIMO DE 50

UND.

CX 200 R$311,49 R$ 62.298,00

11
MÁSCARA Cy VÁLVULA, (RESPIRADOR REUTILIZÁVEL

DOBRÁVEL), EMB. C/ MÍNIMO DE 50 UND.
CX 200 R$135,20 R$27.040,00

12 MÁSCARA DESCARTÁVEL SIMPLES, EMB. C/ MÍNIMO DE 50 UND. CX 200 R$33,50 R$6.700,00

13

MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL:POUÉSTER E/OU ALGODÃO,

TIPO USO:REUTILIZÁVEL, HNALIDADEiPROTEÇÃO INDIVIDUAL,

DUPLA CAMADA, TIPO CORREIA:AJUSTE C/ ELÁSTICO

ORELHAS, TAMANHOrINFANTIL, CORrBRANCO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAISrSEMIFACIAL, C/ PREGAS

HORIZONTAIS. - . , • .

UND 5000 R$5,80 R$29.000,00

14

MÁSCARA MULTIUSO, MATERIALrPOUÉSTER E/OU ALGODÃO,

TIPO USO:REUTILIZÁVEL, HNALIDADErPROTEÇÃO INDIVIDUAL,

DUPLA CAMADA, TIPO CORREIA:AJUSTE C/ ELÁSTICO

ORELHAS, TAMANHO:ADULTO, COR:BRANCO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS;SEMIFACIAL, C/ PREGAS

HORIZONTAIS.

UND 10000 R$4,01 R$40.100,00

15

DISPENSER HIGIENIZADOR, SUSPENSO/PAREDE P/ ÁLCOOL EM

GEL, C/ RESERVATÓRIO, BRANCO, VISOR FRONTAL, EM PLÁSTICO

ABS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML.

UND 300 R$33,05 R$9.915,00

16

DISPENSER "HIGIENIZADOR, SUSPENSO/PAREDE ?/ SABONETE
LÍQUIDO, C/ RESERVATÓRIO, BRANCO, VISOR FRONTAL, EM

PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML.

UND 300 R$33,05 R$9.915,00

17 DISPENSER ?/ PAPEL TOALHA EM BONINA DE NO MÍNIMO lOOM. UND 300 R$55,69 R$16.706,00

18 AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO,

UNISSEX, COR; EM TOM CLARO, TAM: ÚNICO, CONFECCIONADO

EM TNT, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA CERCA DE SOG/CM^.

PACOTE C/ 10 UND

PCT 2000 R$30,90 R$61.800,00

19

AVENTAL HOSPITALAR, TIPOrCAPOTE CIRÚRGICO,

MATERIAL:SMS, TAMANHO :ÚNICO, GRAMATURA:CERCA DE 40

G/CM2, COR: EM TOM CLARO, COMPONENTE:TIRAS PARA

FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAÜMANGA LONGA.

UND 500 R$15,26 R$7.630,00

20

SAPATILHA HOSPITALAR (PROPÉJ DESCARTÁVEL, C/ ELÁSTICO,

TAM: ÚNICO, CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO,

GRAMATURA CERCA DE SOG/CM^ EMB. C/ 100 UND.

PCT 200 R$ 30,37 R$6.073,33

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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21
FITA P/ ISOLAMENTO DE ÁREA, MATERIAL: POLIÉSTER, ROLO:

200M, LARGURA APROX.: 7CM, COR- PRETO/AMARELO.
UND 500 R$7,64 R$3.820,00

22

FITA ADESIVA P/ DEMARCAÇÃO DE SOLO E/OU SUPERFÍCIES,

ROLO: 30M/ LARGURA APROX. : 5CM, COR: PRETO E/OU

AMARELO. „ .

UND 500 R$ 17,74 R$8.870,00

23
PULVERIZADOR, CONTÉM BICO BORRIFADOR EM PLÁSTICO,

TIPOSPRAY,500ML.
UND 300 R$9,01 R$2.703,00

24 ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% INPM, EMBALAGEM: 500ML. UND 500 R$10,73 R$5.363,33

25 ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% INPM, EMBALAGEM:4000ML. UND 500 R$19,83 R$9.915,00

26 ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% INPM, EMBALAGEM: 5Ü0ÜML. UND 500 R$71,33 R$35.666,67

27 ÁLCOOL LÍQUIDO 70% INPM, EMBALAGEM: ICOOML. UND 500 R$8,75 R$4.373,33

28
SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM: 5000ML. UND 500 R$23,25 R$11.625,00

29

PAPEL TOALHA EM BOBINA DE NO MÍNIMO lOOM. (ESTE ITEM

DEVE SE ADEQUAR AO ITEM 17)
UND 500 R$63,95 R$31.976,67

30

GARRAFA (TIPO SQUEEZE), APLICAÇÃO: ÁGUA, MATERIAL

PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, PERSONALIZADA C/ BRASÃO

DO MUNICÍPIO, TAMPA ROSQUEÁVEL E BICO DE PVC (SILICONE),

CAPACIDADE MÍNIMA (APROX.): 500ML, CORPO E TAMPA NAS

CORES SÓUDAS: VERDE, AZUL, VERMELHO, LARANJA.

UND 8000 R$5,09 R$40.720,00

TOTAL GERAL: R$ 666.910,33

(SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS)

5. DOS LOCAISrDOS 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/prestação de objeto/serviço de acordo ao pedido da

secretaria.

6. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
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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.
64^1' Nos preços j3ropostos 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 dã contratada por meio de depósito Bancário em
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da

conta corrente 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 à 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 pará fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento
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)
Certidão da receita federal; d) Certidão negativa estadual; d) Certidão negativa municipal.
6.6: Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em qualquer
obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que
isso gere direito a qualquer compensação.

7. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

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 entrega/prestação de
objeto/serviço. -

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

31
Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.

Telefax: (77)3623-2145



Prefoituni de Slo Oetidirio

Assinatura da Progooira

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

Contratad^obriga-se a executar o objeto, coriforme descritos no Termo de Referência.

8»2. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento entrega/prestação de

objeto/ serviço contratados;

8.3. Comimicar a empresa contratada, qualquer irregularidade na entrega/prestação de

objeto/serviço; ~

8.4. Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de

entrega/prestação de objeto/serviço, fixando prazo para a sua correção;

8.5. Acompémhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado,

^  nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93; e

8.6. Rejeitar, no todo ou em parte, entrega/prestação de objeto/serviço 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)tidvertência 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, entrega/prestação de objeto/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;

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 totar*c)u atraso na execução dó óbjèfò '(após o quinto dià 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 Mimicípio de São

Desidério e com os demciis órgãos envolvidos na contratação proposta;
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e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federcd,

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", "á" e "e", poderão ser aplicadas juntamente com a da

alínea "h", facultada a defesa prévia do interessado íTo 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 fórmula estabelecida no parágrafo segundo da cláusula décima quarta deste

Instrumento. O valor da devolução da multa aplicada 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 Mimicípios 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 legaisr
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10. PERÍODO CONTRATUAL

103.. 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 valor total do quantitativo excedente dos materiais

relacionados na Portaria n" 1.857 de 28/07/2020, quanto a produtos não discorridos na mesma à

exemplo das squeezes (garrafinhas de uso individual), será utilizada contrapartida do município.

12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1.12.1. A fiscalização do contrato será exercida pelo fiscal de contrato Jakson Pereira de Souza

Barbosa, designado através da Portaria 215/2020..

12.2. Caso o entrega/ prestação de objeto/ serviço 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 das atividades da Secretaria solicitante
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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 DESIDÊRIO, 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/ME-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

(função), portador(a) da Carteira de Identidade RG
mscrito(à) no CPF sob n.° ^ , residente e domiciliado

representada por
n^

na cidade de
cumprimento do objeto abaixo descrito:

doravante denominada CONTRATADA, para

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/ 20XX, 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
úmca 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 segj^te 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,
sérvirá de prefêxto" 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
paia 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 até 31/1:^2020, 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 DO OBJETO
8.1 O objeto do presente contrato não possui garantia, ficando a contratada isenta de tal
obrigação.

CLÁUSULA 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 interihédio 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,
obfigando-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 n. 8.666/93).
d) A inadimplência da contratada perante os encargos descritos, não transfere à contratante
a responsabilidade por seu pagamento, riem 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, Mumcípio ou terceiros, sem prejuízo de outras medidas que possam ser
adotadas, durante a execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÂO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
líLl 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 1 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 objètõ 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,-recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comumcada 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 hmite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por
cento) e a conseqüente rescisão contratual; •
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11.1.2.3 Atraso na regularização dos itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar
da data de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do
valor do item questionado, por dia de atraso.
llrl.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 Hdtante 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 apresentadás pela CONTRATADA, sendo que, se o
motivo ocorrer por comprovado unpedimento ou de reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pelo Mumcípio, 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 jimto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea ''d" do inciso II do art. 65 da Lei Federd 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 Municípiõ, 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 DaFIRMATÁRlO
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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 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-aGatando todas as estipulações consignadas no
respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e N° DA CONTA
BANCÁRIA

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 inínimo, a contar do
recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

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

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

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

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

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

CeMar:

Whatsapp:
Resp.
Financeiro:

E-mail

Financeiro:
Telefone:

E-maíl 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 lll.l
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V. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3.X) Licitante reconhece que a utilização do^sisléma 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

assxmüdas 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.
Responsabihzando-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
E/OU 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:

46

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



*  *

PcBfcituia de SSo Oosidirio

Aesinotuia da Pregoolra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA

1." Operadores
1 Nome: Função:

CPF: Celular:

Telefone: E-mail:

Whatsapp
■*

2 Nome: Fimção:
CPF: Celular:
Telefone: E-mail:
Whatsapp

3 Nome: Fimção:
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;

üi. 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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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 bançárip e^^ 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
multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de
proteção ao crédito (SPC/ SERÁSA 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
jimto 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 LICITANT^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° /2020

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

Aos dias do mês de de . o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÊRIO
pessoa jurídica de direito público, com sedé~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
Rê^tro de Preços ri° /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 jimto 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«iniciar outro procedimento licitatório;
3.2.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do
registro, e defimdo o novo 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 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 tomar, 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 fomecedor não crunprir 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
admimstrativo 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,lsl 10%: recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e
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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 providenciara 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 oriimdas 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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