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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2020

A Prefeitura Municipal de Pedrão-Ba torna público

aos interessados que a licitação, cujo objeto é:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHAS
AGRÍCOLAS COM IMPLEMENTOS EM VIRTUDE DO CONVÊNIO MAPA Nº 894269/2019,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E O MUNICPIO DE PEDRAO/BA, em
virtude da alteração feita nas especificações e no quantitativos dos itens da proposta, cuja abertura seria dia
04 de março de 2020 as 13h, será dia 11 de marços as 13hs. O Edital encontra-se no site
http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial e no setor de licitação na sede da prefeitura de 2° a 6° feira,
horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75) 3428-2124/2316. Pedrão, 21 de fevereiro de 2020. Michele
Evangelista dos Santos – Pregoeira.
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PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2020

O MUNICÍPIO DE PEDRÃO - BAHIA, por intermédio da PREGOEIRAOFICIAL,
designada pelo Decreto 014/2020, e Equipe de Apoio, tornam público que, conforme autorização
contida nos Processo Administrativo nº 026/2020 realizará licitação na modalidade de PREGÃO,
na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. A presente licitação reger-se-á pela
Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123/06, com as alterações
promovidas pela Lei Complementar 147/2014 e subsidiariamente as normas contidas na Lei
Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e pelas condições previstas neste Edital e seus
anexos, mediante as seguintes condições:

Editais disponíveis nos sites: www.licitacoes-e.com.br e
www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial

Tempo de disputa: 05 (cinco) minutos mais o tempo aleatório do sistema.

Recebimento das propostas: das 08:00 horas do dia 09.03.2020 às 11:00 horas do dia
11.03.2020

Início da sessão pública: 13:00 horas do dia 11.03.2020
BB:

1.

DOOBJETO

1.1 PREGÃO, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHAS
AGRÍCOLAS COM IMPLEMENTOS EM VIRTUDE DO CONVÊNIO MAPA Nº 894269/2019,

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
1.2 A licitação será realizada por valor global, conforme tabela constante modelo de
proposta de preço - ANEXO I, que integra este Edital, para todos os fins e efeitos.

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DEPARTICIPAÇÃO
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2.1- Serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a
todas as exigências contidas neste instrumento e nos seus anexos, que pertençam ao
ramo e possui usuário junto ao Banco do Brasil, para a obtenção de chave de
identificação ou senha individual.
2.2- Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
2.3- Pessoas jurídicas cujos sócios, proprietários, administradores ou dirigentes também ocupem
cargo de direção ou função de confiança no Sistema Único de Saúde – SUS, seja na esfera
Federal, Estadual ou Municipal (art. 26, § 4º da Lei Federal nº 8.080/90);
2.4- Pessoas jurídicas cujos sócios, proprietários, administradores ou dirigentes também sejam
servidores ou dirigentes do órgão responsável pela presente licitação (art. 9º, inciso III da Lei nº
8.666/93);
2.5- Declarados inidôneos por ato da Administração Pública.
2.6- Pessoas jurídicas que se encontrem com suspensão temporária de credenciamento no SUS
ou que tenham sido descredenciadas do SUS em decorrência de cometimento deinfrações.
2.7- Estejam sob processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência do empresário e/ou da
sociedade empresarial, dissoluções ou liquidações.
2.8- Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 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 nº 123, de2006.
2.9 Regras acerca da participação de matriz e filial:
a)

Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nomedamatriz

b)

Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da

filial,

exceto

aqueles que a legislação permita ou exija a emissão apenas em nomeda matriz;
c)

A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, poderá ser feita em nome da
matriz ou dafilial;
d)

Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação da matriz

e desejar executar o contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da
assinatura do contrato, da regularidade do estabelecimento que executará o objeto licitado,a

qual deverá ser mantida durante todo o curso da avença.
3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃOELETRÔNICO
3.1- Para participar da licitação, a Empresa deve efetuar seu CREDENCIAMENTO junto ao

provedor do sistema que implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e
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a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
3.2- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindoqualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda quepor terceiros.
3.3- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio deacesso.
3.4- O licitante é responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócio, resultante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema, ainda que
ocorra suadesconexão.
3.5 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
3.6- Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido em seus arts. 42 a 49 com as
alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014.
3.7- Assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito da licitante não ter direito ao
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações
promovidas pela Lei Complementar 147/2014 mesmo que seja qualificada como microempresa
ou empresa de pequenoporte.
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DEPREÇO
4.1- A proposta de preço deverá ser enviada até a data e horário previstos no preâmbulo deste
Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, mediante a opção “acesso identificado”,
através da digitação da senha de identificação dolicitante.
4.2- Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário do Estado da Bahia.
4.3- O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
4.4- Incumbirá ao licitante 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 suadesconexão.
4.5- Até a abertura da proposta de preços, os licitantes poderão retirar ou substituir as
propostas apresentadas até o horário limite para recebimento.
4.6- O licitante deverá clicar na opção “oferecer proposta” e preencher o formulário eletrônico
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apresentado na tela com os dados pertinentes à sua proposta de preço.
4.7- No preenchimento da proposta eletrônica o licitante deverá, obrigatoriamente, mencionar,
nocampo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, as ESPECIFICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS
eMARCA, bem como o MODELO, TIPO ou REFERÊNCIA, quando for o caso, dos produtos
ofertados vedados a identificação da empresa sob pena de desclassificação.
4.8- VALOR GLOBAL
4.8.1- Aquantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no

Termo de

Referência para cadaitem;
4.8.2- Em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser

cotada a quantidade total

prevista para o item.
4.8.3- Descrição detalhada do objeto: 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.
4.8.4- O não preenchimento do campo referido no item anterior, implicará na desclassificação da
licitante, face a ausência de informação suficiente para classificação da proposta”.
4.8.5- Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.
4.8.6-

Nos

valores

propostos

estarão

inclusos

todos

os

custos

operacionais,

encargosprevidenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dosbens.
4.9- A apresentação da proposta eletrônica implica plena aceitação, por parte do
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
4.10- A partir do horário previsto no PREÂMBULO para início da sessão pública do pregão
eletrônico, terá lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em

perfeita

consonância com as especificações e condições estabelecidas no edital, as quais serão
classificadas para a etapa delances.
4.11- Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não
contiverem informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do

objeto

proposto; contiverem emenda, rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão;
apresentarem o prazo de validade da proposta inferior ao estabelecido; apresentarem prazo
de entrega ou de execução superior ao estabelecido; apresentarem prazo de garantia inferior
aoestabelecido.
4.12- Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta.
4.13- Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser
notificados do dia e hora em que a sessão terá continuidade.
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5. DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DELANCES
5.1- Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
5.2- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de
aceitação dos mesmos estabelecidas no edital.
5.3- O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores

aos

anteriormente apresentados pelo mesmolicitante.
5.4- Não serão registrados, para o mesmo item, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registradoprimeiro.
5.5- O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco(05)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 05 (cinco) segundos.
5.6- Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valordo menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificação do detentor dolance.
5.7- A etapa de lances da sessão

pública será

encerrada mediante aviso de

fechamento

iminentedos lances, emitido pelo sistema aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo
de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, determinado também pelo sistema eletrônico, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção delances.
5.8- Alternativamente ao disposto no item anterior, e com justificativa da Pregoeira registrada em
ata, o encerramento antecipado da sessão pública poderá ocorrer por sua decisão,

quando

transcorrido o tempo mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do previsto inicialmente no edital para
a sessão de lances, mediante o encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e
subseqüente transcurso do prazo de até 30 (trinta) minutos, findo o qual será encerrada a
recepção delances.
5.8.1 No caso da adoção do rito previsto neste item, encerrada a etapa competitiva, a Pregoeira
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance de menor valor, bem assim decidir sua aceitação.
5.9- Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira examinará a
aceitabilidadedaprimeiraofertaquantoaoobjetoevalor,decidindomotivadamentearespeito.
5.10 - Serão desclassificadas as propostas que consignem preços manifestamente inexeqüíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e
queoscoeficientesdeprodutividadesãocompatíveiscomaexecuçãodoobjetodocontrato.
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5.11-

Pedrão

Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que

atenda

todas

as

condições deste Edital e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e
dentro da realidade domercado.
5.12-

A Pregoeira anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão

pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor
valor, a proposta que, em consonância com as especificações contidas neste edital, apresentou o
menorpreço.
5.13- Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei
complementar nº 123/06, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014 a
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do
regime diferenciado e favorecido, nos termos que seseguem:
5.14- Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta
mais bem classificada, e empate real as que sejamiguais.
5.15- Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor,
exeqüível, considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
5.16- Nesta hipótese, o direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo
máximo de05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena depreclusão.
5.17- Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o di
reito, ou se sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à
microempresa ou empresa de pequeno porte subseqüente em situação de empate, se houver, na
ordem classificatória, até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas
nesteedital.
5.18- No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhoroferta.
5.19- O disposto neste item 5.10 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.20- Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei, procedendo- se,
sucessivamente, a sorteio em ato público, para o qual os licitantes serão convocados, vedado
qualquer outrocritério.

5.21-
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5.22-

Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério

de desempate. Lances

equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas
pelos licitantes é utilizada como um dos critérios declassificação.
5.23-

Reordenadas as propostas, se for o caso, e havendo necessidade de apresentação de

amostras oudemonstraçãodecompatibilidade,aPregoeiraprocederáemconformidadecomodisposto:
5.24-

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a

padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens
acima, a Pregoeira exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob
pena de não aceitação da proposta, em prazo, local e horário a ser indicado pela Pregoeira,
devendo tal indicação estar balizada principalmente nos Princípios da RazoabilidadeePor 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.
5.25-

Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

5.26-

No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso

justificativa aceita pela Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora

na

entrega,

sem

das especificações

previstas neste Edital, a proposta do licitante serárecusada.
5.27-

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), a

Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de
uma que atenda às especificações constantes no Termo deReferência.
5.28-

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.
5.29-

Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser

recolhidas pelos licitantes no prazo estipulado durante a sessão, após o qual poderão ser
descartadas pela Administração, sem direito aressarcimento.
5.30-

Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas

as

condições

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for ocaso.
5.31-

Será considerada aprovada a amostra que atender as especificações solicitadas no Termo

de Referência.
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5.32-

Pedrão

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinaráa propostaou

lance subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
5.33-

Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data

e horário para a continuidade da mesma.
5.34-

A Pregoeira 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.
5.35-

Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
5.36-

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada

pelos demais licitantes.
5.37-

Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, sempre que

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
daLCnº123,de2006,seguindo-seadisciplinaantesestabelecida,seforocaso.
6. DA ACEITABILIDADE DASPROPOSTAS
6.1- Sendo aceitáveis as propostas, os licitantes deverão comprovar a situação de regularidade,
mediante a remessa da documentação via eletrônica por e-mail: licitacaopedrao@gmail.com,
no prazo de 03 (três) horas do encerramento da disputa, obrigando-se a encaminhar os originais
correspondentes ou cópia autenticada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis do encerramento
do pregão, como condição indispensável para acontratação.
6.2- A sessão do pregão eletrônico deverá ser interrompida, a fim de se aguardar o cumprimento dos
prazos assinalados, observando-se o disposto no item 4.15 deste edital.
6.3- A documentação a que se refere este item compreende os documentos de habilitação, a
proposta escrita de preços, a Declaração de Enquadramento (Lei n.° 123/2006), a Declaração de
Pleno Conhecimento, esta conforme o modelo constante do Anexo XI, o instrumentode procuração
por instrumento público ou particular ou carta de credenciamento conforme modelo do Anexo IV,
servindo como prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.
6.4- A proposta escrita deverá contemplar a planilha de custos, com os respectivos
valores readequados ao valor ofertado e registrado de menor lance. (ANEXO I)
6.5- O prazo estabelecido pela Pregoeira poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelaPregoeira.
6.6- A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
empresasde pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar
nº 123/06 não implica a inabilitação automática da licitante, em face do disposto no art. 42 deste
diploma, devendo ser realizada a habilitação com ressalva de existência de restrição
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fiscal e diferindo-se a comprovação da regularidade na forma desteedital.
6.7- Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Pregoeira poderá suspender o pregão e
estabelecer, imediatamente, um novo prazo de até 30 (trinta) minutos para o recebimento
denovaspropostas.
6.8- Constatado que o proponente da melhor oferta aceitável atende às exigências fixadas no
edital, o licitante será declaradovencedor.
6.9- Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar,
motivadamente,no prazo de até 10 (dez) minutos, a intenção de recorrer da decisãoda Pregoeira,
observadas as seguintesnormas:
6.10- Deverá ser registrada a síntese das razões do recorrente em ata, sendo que a
faltademanifestação imediata e motivada importará na decadência do direito de recurso e,
conseqüentemente, na adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
6.11- Manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, que deverá ser formulado em
documento próprio no sistema eletrônico, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentarem contra-razões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro
dia útil subseqüente ao do término do prazo dorecorrente.
6.12- O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou
entidade promotora da licitação, será realizado pela Pregoeira no prazo de até 03 (três) dias úteis.
6.13- A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para
decidir o recurso.
6.14- O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
6.15- Estando classificadas e habilitadas microempresas ou empresas de pequeno porte,
beneficiárias do regime diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, cuja habilitação foi procedida
com a ressalva de existência de restrição fiscal, deverá ser feita prova da efetiva regularização da
documentação no prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data em que
declaradoovencedor,prorrogável,porigualperíodo,acritériodaAdministraçãoPública.
6.16- Não restando comprovada a satisfação da regularidade fiscal, a licitante será declarada
inabilitada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislaçãopertinente.
6.17- A Pregoeira poderá, a qualquer tempo, negociar com o proponente da melhor oferta aceitável,
visando obter preço menor.
6.18- Os atos essenciais do pregão eletrônico serão documentados no processo respectivo, com
vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos da legislação
pertinente.
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6.19- A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e das informações
relativas à sessão pública do pregão deverão constar da ata divulgada no sistema, sem prejuízo das
demais formas de publicidade previstas na lei.
7. DA ADJUDICAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO
7.1- A Pregoeira adjudicará o objeto da licitação, para posterior homologação do resultado pela
autoridade superior.
7.2- Caso tenha havido recursos, após decididos estes e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
7.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
8.

DAHABILITAÇÃO

8.1-

Olicitantedetentordapropostaclassificadaemprimeirolugardeverácomprovarasituaçãode

regularidade,mediantearemessadadocumentaçãonoprazomáximode02(dois)diasúteis

do

encerramento do pregão, como condição indispensável para a contratação, através do
correio

eletrônico:

licitacaopedrao@gmail.com,e/ou

protocoladas

na

Comissão

Permanente de Licitação - COPEL situada Renato Valverde, 39, Centro, Pedrão-ba (Sala
de Licitações) CEP: 48.140-000, no horário de expediente das 08:00 às 14:00 horas, de
segunda a sexta-feira. Maiores informações Tel. (0xx75)3428-2124.
8.1.1 Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Copel, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.
HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresaindividual;
b) Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n° 6.404/76 ou contrato
social em vigor e alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
emexercício.
d) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
quando a atividade assim oexigir.
e) Cópia de RG do(s) sócio(s) oudocumento equivalente.
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(CNPJ);
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b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (conjunta com a Dívida ativa da União e
INSS), Estadual e Municipal da sede dalicitante;
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação de Certificado de Regularidade deSituação/CRF;
d) Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal nº 12.440/2011.
8.3.1Paraefeitodavalidadedascertidõesderegularidadefiscal,seoutroprazonãoconstar
daleioudoprópriodocumento,seráconsideradoolapso

de30(trinta)diasentreadatade

sua

expedição e a data para entrega dosenvelopes.
8.4

QUALIFICAÇÃOECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante
válida na data da entrega das propostas e de início da abertura dos envelopes. Caso o
documento não consigne prazo de validade, será considerada válida a certidão com data de
expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da
licitação.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com respectiva
demonstração do resultado do exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situação financeira da empresa, acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento
registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio qualificado para tanto
e contador, com respectivo CRP válido. Quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta, admitir-se-á a atualização dos valores, por índices oficiais, sendo vedada a
substituição das demonstrações financeiras, por balancetes ou balanços provisórios. Em se tratando
de empresa nova, apresentar Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial
e com o CRP do contador.

QUALIFICAÇÃOTÉCNICA:
A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de serviço com
características semelhantes às do objeto desta licitação, executadas a qualquer tempo, em papel
timbrado da empresa emitente do atestado e ter a sua firma reconhecida (acompanhado de
documentos comprobatórios: extrato do contrato e/ou notas fiscais). Em caso de atestado(s)
emitido(s) por órgãos públicos, o(s) mesmo(s) não serão aceitos apresentados com assinaturas
de pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de licitações, em virtude destes
servidores não terem competência legal para atestarem os serviçosprestados.
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
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a) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de
cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme AnexoVI.
b) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de
que o licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade
integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme
AnexoVII.
c) Declaração de dados do representante legal para assinatura do contrato (AnexoXII);
d) Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante, em plena
validade;
e)

A licitante deverá apresentar e seguir todos os anexos deste edital, o não cumprimento

acarretará inabilitação da licitante, salvo a possibilidade de aproveitamento dos atos dolicitante.
8.5-

Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente, numerados

seqüencialmente por item da habilitação, de modo a facilitarsua análise.
8.6-

A apresentação de declaração falsa pelo licitante acarretará a aplicação da penalidadeprevista

na letra “d” do item 9.2 – Das PENALIDADES, deste edital.
8.7-

Se a matriz participar da licitação, todos os documentos devem ser apresentados em seu

nomee de acordo com o seu CNPJ. Se a filial participar da licitação, todos os documentos devem
ser apresentados em seu nome e de acordo com o

seu CNPJ. (exceto aquelas

certidões

expedidas em nome da matriz que são validas para asfiliais).
8.8-

Os

atestados

de

capacidade

técnica/responsabilidade

técnica

podem

ser

apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial da empresalicitante.
8.9-

Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original ou

cópias autenticadas por tabelião ou por servidor daCOPEL.
8.10- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado

à microempresa e empresa de pequeno porte que comprovar a sua condição para o caso,
na fase de credenciamento, e, que for declarado o vencedor do certame, o prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, visando a sua
habilitação nocertame.
A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 da Lei n o 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, sendo facultado
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar alicitação.

8.11-

9.
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9.1-

O adjudicatário/contratado sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às

seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e
criminais, se for o caso, de acordo com a Lei nº 10.520/2002, em sua atual redação, apurado em
processo administrativo, garantido a ampla defesa e o contraditórioconstitucional.
9.2-

A CONTRATADA se sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para quaishaja
concorrido.
b) Multas sobre o valor total atualizado docontrato:
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até
o trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor dafatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30
(trinta) dias, limitadas a 20% do valor da fatura.
b3) Multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e o
docontrato.
c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor
atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados
ao interesse público e da possibilidade da rescisãocontratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de PEDRÃO pelo período máximo de 5
(cinco) anos nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo na superior a 2 (dois) anos em situações não previstas no art. 7º da Lei
nº10.520/2002.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base na alíneaanterior.
g) O valor

de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de

reajustamento de preços vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deuorigem.
h) As multas previstas na alínea “b” poderão, a critério da

Administração, serem

aplicadas

isoladasou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo
adjudicatário.
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do serviço, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal dePEDRÃO.
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j) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)

horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
k) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas
licitações enquanto não ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a
obrigação antes assumida, sem prejuízo de outraspenalidades.
l) A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será
de competência do Prefeito Municipal de PEDRÃO, as demais penalidades serão de competência da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.
10.

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL ERECURSOS

10.1- Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital

de Pregão, perante a Prefeitura

Municipal de PEDRÃO, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data de
abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e/ou irregularidade que o Li citante considere que
o viciaram.
10.2- Os pedidos de impugnações referentes ao edital deverão ser apresentados por escrito e
endereçados a PREGOEIRA, contendo as informações para contato, sendo que, até dois dias úteis
antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, na
forma eletrônica, utilizando-se do e-mail licitacaopedrao@gmail.com,até as 14:00hsde cada diaútil.
10.2.1- No caso de recebimento via e-mail, em horário estranho ao funcionamento oficial
daunidade responsável pelo acompanhamento da licitação, os prazos estabelecidos
nestesubitem, começarão a correr no primeiro dia e hora útil subseqüentes, ao registrado
nacorrespondência eletrônica.
10.3- Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo previsto no art. 41 da Lei 8.666/93.
Acolhida a impugnação, caso não haja alteração na proposta, poderá ser definida e publicada nova
data para a realização docertame.
10.4- Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados

a

Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, protocolados
no endereço constante no preâmbulo ou por meio eletrônico via internet, através do e-mail
licitacaopedrao@gmail.com,obedecido o critério previsto no subitem 10.1.1 e 10.1.2.
10.5- As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame .
10.6- As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessados.
10.7- Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará
como recurso, recebendo tratamento de ação administrativa calcada no direito de petição, interposta
perante a PREGOEIRA que encaminhará no prazo de 05 (cinco) dias à autoridade competente para
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no prazo de 30 (trinta) dias, do recebimento, proceder ojulgamento.

10.8- Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso dependerá de manifestação do licitante
ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor recurso com a síntese
das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar memoriais
relacionados à intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logointimadospara
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar ao términodaquele
prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.9- Prorroga-se o prazo para o oferecimento de memoriais e contra-razões até o primeiro dia útil
seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da
horanormal.
10.10-Os memoriais serão dirigidos ao Secretário Municipal Competente(autoridade superior), por
intermédio da PREGOEIRA, o qual poderá reconsiderar ou manter sua decisão, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, encaminhando à autoridade superior, em qualquer caso, conjuntamente, o recurso e os autos
para decisão a ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento, sob
pena deresponsabilidade.
10.11– A autoridade superior para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total
ou parcialmente, a decisãorecorrida.
10.12- A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de recurso;
10.13- O recurso contra decisão da PREGOEIRA não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis deaproveitamento;
10.14- A adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor somente ocorrerá

depois

de

decididos osrecursos.
10.15. – As impugnações e recursos deverão ser enviados através do correio eletrônico:
licitacaopedrao@gmail.comou protocolados, na Comissão Permanente de Licitação, sito à Renato
Valverde, 39, Centro (Sala de Licitações), Pedrão-ba, CEP: 48.140-000, seja por via eletrônica ou
presencial no horário de expediente das 08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira, em dias
úteis. Maiores informações Tel. (0xx75) 3428-2124.

11 - CONTRATAÇÃO
11.1- Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato no prazo
de até 05 (cinco) dias corridos, a partir da data da homologação, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93 e10.520/02.
11.2- Para a assinatura do contrato a empresa deverárepresentar-se por:
a. Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração,
ou Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
11.17- O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo III deste Edital.
11.19-A empresa a ser contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor e quantitativos iniciais
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atualizados docontrato.
11.20– Na ocorrência do não comparecimento do(s) licitante(s) vencedor (es), no prazo estipuladopara fazê-lo
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
devidamente atualizados, ou revogar a licitação, independentemente das conseqüências previstas no
Artigo 81 da Lei Federaln o 8.666/93.
11.21-Fica estabelecido que o(s) CONTRATADO(s) não transferirá (ão) no todo ou em parte, a
prestação dos serviços do objeto do Contrato a ser celebrado, ficando o(s) mesmo(s) proibido(s) de
sub- contratação ou sub-rogação do instrumento contratual a serfirmado.
10.22-

O(s) contrato(s) terá (ão) o prazo 12 (Doze) meses, a partir da data de sua

publicação no Diário Oficial.
10.23-

Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter e

comprovar todas as condições de habilitação exigidas nestecertame.

10.24- Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas
subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das
condições de habilitação, procedendo àcontratação.Na convocação dos remanescentes, será
observada a classificação final na sessão originária do pregão, devendo os convocados apresentarem
os documentos de habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data daprimeira
reunião.
10.25-

Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de

habilitação na data da primeira sessão e que apresentar, na segunda sessão, os documentos que
porventura estiveremvencidos.
10.26- Os licitantes remanescentes convocados na forma dos subitens anteriores

se

obrigam

a

atender à convocação e a assinar o contrato respectivo de acordo com a proposta que apresentou, no
prazo fixado pela Comissão Permanente de Licitações, ressalvados os ca sos de vencimento das
respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no

caso

de recusa ou de não

atendimento das condições dehabilitação.

10.27-

O prazo para a entrega do objeto contratual admite prorrogação, a critério da Administração,

mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, na conformidade do disposto, no Art. 57 §
1º, da Lei8.666/93.

10.28-

O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das

situações previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado,
mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo

de

aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensaoficial.
10.29-

Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão

efetuados e calculados de acordo




com as disposições

específicas

vigentes, editadaspelo
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GovernoOcorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão
reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de
apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço
proposto.
10.30-

A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste,

acompanhado derequerimento.
11.

– DA FISCALIZAÇÃO DOSERVIÇO

11.1- A prestação de serviços será feita conforme solicitação da Secretaria solicitante,
devendo ser iniciada de forma imediata.
11.2- Deverá a unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação do
serviço.
– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Projeto atividade
2040
2040

12.

Elemento da despesa
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00

Fonte de recurso
24
00

DOPAGAMENTO

12.1- O pagamento será efetuado conforme disponibilidade financeira da Administração, após a
protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo fiscalizador competente, liquidada
pela Contabilidade e seja encaminhada à Secretaria de Administração e Finanças. Na data da
apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da certidão negativa
de débito com a seguridade social (CND), da CNDT e da certidão de regularidade com o FGTS, além
das certidões de regularidade com os tributos municipal, estadual e federal, sob pena de não
pagamento.
12.2- Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à
sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da
fatura, devidamente corrigida.
12.3- Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito a reajuste de preço.
13 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1- O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte
forma: conforme fornecimento, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depoisde atestada
13.2- Não será permitida previsão de




sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
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pagamentona formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente
que assim ofizer.
13.3- Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da empresa a
ser contratada.
13.4- O pagamento não isenta a empresa a ser contratada da responsabilidade de correção dos
erros e imperfeições porventura apresentados após aliberação.
14. INCIDÊNCIAS FISCAIS
14.1- Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam
devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, neste caso, a CONTRATADA.
14.2- A CONTRATADA deverá ter levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas
incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços

por

recolhimentos

determinados pela

autoridadecompetente.
14.3- Ficando comprovado depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos
não incidentes sobre a compra, tais valores serão imediatamente excluí dos, com a devolução ao
MUNICÍPIO, do valor por ventura.
15- REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO
15.1- A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo
ou emparte.
15.2- O MUNICÍPIO se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a
decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer
escrito e devidamentefundamentado.
15.3- Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da
presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamenteao
licitante/contratado.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1- Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparaçãoe apresentação
daspropostas.
16.2- A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propo stas, poderá a




Página
18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZQA84CAJBMAKWAKUCQMCOQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
21 de Fevereiro de 2020
21 - Ano VIII - Nº 1739

Pedrão

PREGOEIRA, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação daspropostas.
16.3- Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela PREGOEIRA.
16.4- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública dePregão.
16.5- As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da se gurança do futuro contrato.
16.6- A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação. É facultado a PREGOEIRA ou à autoridadesuperior:
a)

A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,

em qualquer fase do pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar
originariamente daproposta;
b)

Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de

habilitação e classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos dalicitação;
c)

Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao

entendimento de suaspropostas;
16.7- A PREGOEIRA poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
16.8- Este Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do
instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto
prevalecerá o ofertado em lance verbal; se houver.
16.9- Os vencedores terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para
assinar o instrumento de contrato ou retirar a nota de empenho junto à Prefeitura. A referida
convocação será feita através de envio de fax, ofício, ou e-mail.
16.10- Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato ou
retirada do empenho, ou venha recusar-se a celebrá-lo/retirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo
estabelecido e na vigência da sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à
Prefeitura Municipal de PEDRÃO, o direito de,

independentemente

de qualquer aviso ou

notificação, renovar a licitação ou convocar osremanescentes;
16.11- Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser
enviados através do correio eletrônico: licitacaopedrao@gmail.com ou protocolados, na
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Comissão Permanente de Licitação, sito à Licitação, sito à Rua Renato Valverde, 39, Centro

(Sala

de

Licitações),

Pedrão-ba,

CEP:

48.140-000,

seja

por

via

eletrônica

ou

presencialnoshoráriodeexpedientedas08:00às14:00horas,desegundaasexta-feira, em dias
úteis. Maiores informações Tel. (0xx75)3428-2124.
16.12- Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Diretoria de Compras e Licitação, situado na Rua Renato Valverde, 39,
Centro (Sala de Licitações), Pedrão-ba, CEP: 48.140-000, nos dias úteis, no horário das 08h
às 14h.
16.13- Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto nº 5.450, de 2005, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto
nº 3.722, de 2001, dos Decretos n°2619/2008, da Lei Complementar nº 123, de 2006,

e da Lei nº

8.666, de 1993,subsidiariamente.
16.14- Fica designado o foro da Cidade de Irara - Estado da Bahia, para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado
que seja.
17– DOSANEXOS
17.1-Fazem parte deste Edital, comoAnexos:
a)

Termo de referência- (AnexoI);

b)

Planilha de especificação do objeto(AnexoII);

c)

Modelo de proposta de preço- (AnexoIII);

d)

Minuta de contrato(AnexoIV);

e)

Modelo de Carta de Credenciamento (Anexo V)

f)

Declaração das exigências da Habilitação (Anexo VI)

g)

DeclaraçãodeatendimentoaoincisoXXXIIIdoartigo7ºdaConstituiçãoFederal(AnexoVII)

h)

Declaração de que não se encontra suspensa de licitar ou impedida de contratar com qualquer
entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal,

direta ou

indireta (AnexoVIII);
i)

Modelo de declaração para microempresas e empresas de pequeno porte(Anexo IX);

j)

Declaração de dados do representante legalpara assinatura do contrato (Anexo X);

k)
Declaração do Licitante de que os dirigentes, gerentes, sócios, responsaveis tecnicos e demais
profissionais não se configuram como empregados na gestão do municipio de Pedrão (Anexo XI)

PEDRÃO, 17 de fevereiro de 2020

Michele Evangelista dos Santos
Pregoeira Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Aquisição de Patrulhas Agrícolas com Implementos voltados a apoiar expansão da Mecanização
Agropecuária Sustentável na produção de alimentos e na ampliação da oferta de água para
produção junto aos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades
tradicionais e agropecuaristas nas diversas comunidades.
2. JUSTIFICATIVA
Em um municipio essencialmente rural, e de suma importancia o poder publico dispor de
instrumentos de apoio e incentivo a agricultura familiar.
O investimento aqui proposto visa minimizar essas dificuldades, disponibilizando tratores e
equioamentos necessários para execução das operações agrícolas em tempo hábil, em
comunidades rurais com dificuldades de acesso aos serviços da mecanização. Permitindo,
assim, às famílias desenvolverem possibilidades concretas de maior produtividade, com
consequentes melhorias das condições de sustentabilidade e incremento de renda. Ao mesmo
tempo, promovendo e incentivando o associativismo,
3. FUNDAMENTO LEGAL
A contratação para fornecimento do objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal,
integralmente, na Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002 e, subsidiariamente, na Lei nº 8666/93 e
suas alterações.
4. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO :
Prazo de Entrega - 15 (quinze) dias a contar da data da assinatura da Ordem de Fornecimento,
admitindo-se a sua prorrogação nos termos que a Lei autoriza.
Prazo do Contrato – 12 (doze) meses.
Local de Entrega – sera definido de acordo ordem de fornecimento
Condições de Entrega – No preço da proposta vencedora deverão estar inclusos os custos com
as três primeiras revisões (peças, filtros, lubrificantes, serviços e deslocamento do técnico até o
município onde os mesmos foram entregues) de acordo com o plano de revisões obrigatórias
constantes no manual do fabricante, máquinas e equipamentos agrícolas, sendo 0 km, devendo
ter no mínimo como Ano 2019/Modelo 2019 ou posterior, e deverão ser entregues com o tanque
abastecido na sua totalidade.
Condições de Pagamento - O pagamento será efetuado conforme disponibilidade financeira da
Administração e orientações do convenio, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que
deverá ser atestada pelo fiscalizador competente, liquidada pela Contabilidade e seja
encaminhada à Secretaria de Administração e Finanças. Na data da apresentação da fatura o
contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da certidão negativa de débito com a
seguridade social (CND), da CNDT e da certidão de regularidade com o FGTS, além das
certidões de regularidade com os tributos municipal, estadual e federal, sob pena de não
pagamento.




Garantia - A garantia dos equipamentos ou da prestação do serviço será por um período mínimo
de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do objeto. Se durante o período de garantia
ocorrer defeitos na prestação do serviço ou nos equipamentos e materiais imputáveis ao
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fabricante ou dos procedimentos realizados inadequadamente, a CONTRATADA se obriga a
corrigir, remover, substituir, transportar, reinstalar e testar, sem ônus para a Contratante, no todo
ou em parte, equipamentos e materiais defeituosos e /ou que apresentarem sinais de
envelhecimento prematuro. Na ocorrência de defeitos, será interrompida a contagem do tempo
de garantia do serviço ou da peça defeituosa, devendo ser continuada a partir do momento em
que os devidos reparos forem efetuados. Apresentar manuais e catálogo contendo nome e
endereços da rede credenciada. A empresa deverá comprovar que a marca ofertada possui pelo
menos 1 (uma) Assistência Técnica Autorizada, instalada no Estado da Bahia.

5. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
Não serão admitidas as propostas que desobedecerem aos seguintes critérios de aceitação:
a) formulação das exigências legais, técnicas e administrativas que serão refletidas em
documento que permita a avaliação do custo, considerando-se os preços praticados no
mercado;
b) critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, mediante a fixação
de preços máximos, vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de
variação em relação a preços de referência, salvo disposição em contrário;
Deverá conter explicitamente o objeto da contratação, seu valor, os quantitativos, condições
de pagamento, prazo de validade da proposta, de modo que reflita o real valor da pretendida
contratação. O LICITANTE vencedor, deverá informar na apresentação da proposta o prazo
de garantia do fabricante, bem como a marca e modelo do produto ofertado, quando for o
caso.
6. DA MODALIDADE DO CONTRATO E PRAZO DE ENTREGA
A modalidade do contrato será orientada pelas suas cláusulas que devem ser
fundamentadas nas disposições da Lei nº 8.666/93, nos Princípios de Direito Administrativo,
bem como pelos Preceitos de Direito Privado.
Aplicam-se os princípios gerais de contratos, dentre os quais o da obrigatoriedade dos
contratos, da relatividade dos contratos, do consensualismo, da função social do contrato, da
boa-fé objetiva, do equilíbrio econômico e do adimplemento substancial.
Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução,
expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes,
em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
7. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA
A Contratada deverá prestar o serviço ou entrega dos equipamentos, no quantitativo
solicitado e em conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.
Apresentar Termo de garantia do fabricante, atendendo ao requerido nesta especificação no
momento da assinatura do contrato;
A Contratada garantirá a qualidade dos serviços ou equipamentos fornecidos, obrigando-se
a substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra
situação que não possa ser imputada à Administração.
Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, os serviços ou os
equipamentos serão recusados de pronto, fazendo-se imediata comunicação escrita ao
fornecedor acerca desse fato e ficando A CONTRATADA obrigada a entregar o novo serviço
ou material contratado no prazo de 72 (setenta e duas) horas




8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Disponibilizar funcionário para acompanhar a prestação do serviço ou a entrega dos
equipamentos. Prover todas as informações necessárias para o fornecimento dos serviços
ou dos equipamentos comprados.
Fazer cumprir por parte da CONTRATADA com todos os itens contratuais descritos neste
Termo de Referência.
A CONTRATANTE deverá se comprometer em realizar o pagamento a CONTRATADA
conforme descrito no item 4 deste Termo de Referência
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9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
Para Gestão e Fiscalização do contrato será adotado o quanto determinado na Lei 8.666/93.
10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS Serão aplicadas sanções administrativas ao licitante que
cometer qualquer prática considerada ilícita conforme Lei 8.666/93 e demais legislações
pertinentes.
11. CONSIDERAÇÕES:
A definição do objeto da licitação pública e as suas especificidades são eminentemente
discricionárias, a qual compete ao agente administrativo avaliar o que o interesse público
demanda obter mediante a aquisição.
Cumpre ponderar que, ao decidir pelo procedimento do julgamento das propostas em
licitações, cujos objetos constituem-se bens divisíveis, que podem ser apartados em
categorias ou grupos denominados comumente de “itens”, bem como se diversos itens
podem ser agrupados num único lote, a Administração lançando-se do poder discricionário
que tem, permitindo que para o certame objetivado houvesse um vencedor para o lote,
contendo os itens agrupados, não descurando do interesse público, que demanda ser
otimizado. É importante ainda salientar que, esta Administração pretende adquirir
equipamentos que no seu contexto geral são da mesma natureza, o que certamente poderá
gerar ao licitante ganhador, uma maior economia de escala que, certamente, será traduzida
em menores preços em sua proposta global, além de garantir o cumprimento do cronograma
de entrega proposta no edital, pois caso os itens fossem divididos entre vários licitantes,
qualquer atraso por parte de qualquer um deles, comprometeria todo o planejamento desta
Administração.
Destacando ainda que demanda para aquisição dos bens descritos neste termo, a maioria
absoluta, são oriundas de contratos/convênios estabelecidos com a Ministério
da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento -MAPA.
.
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PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO
ANEXO II
LOTE 1

Item

1

Especificação

Marca Und

Trator Agrícola de Pneus.0km Motor
movido a óleo diesel, de no mínimo
03 cilindros, com potência mínima de
75 cv, sistema de injeção de
combustível direta, MAR-1 / TIER III.
Tração 4x4, direção hidrostática,
câmbio sequencial de no mínimo, 08
marchas à frente e 02 a ré, bloqueio
de diferencial, sistema hidráulico de
três pontos com controle mecânico de
posição, barra de tração, duas
válvulas de controle remoto
independentes, freios a disco
banhados a óleo. Tomada de força
com rotação de 540 RPM e 540E
RPM (Econômica), plataforma de
operação aberta com capota de
proteção (toldo), equipamento de
proteção contra capotamento (EPCC),
contrapesos dianteiros: (mínimo 4 de
40 Kg) e traseiros (mínimo de 2 de 45
Kg), luzes de serviço, alarme sonoro
de ré. Pneus dianteiros: 12,4 x 24R1
e traseiros 18,4 x 30R1 novos.
Acessórios: jogo de chave específica
para rodas traseiras e dianteiras,
incluso mão-de-força e/ou itens de
suporte para manuseio, bem como
itens para compatibilização de uso
dos implementos agrícolas, como
quebra-dedo e pinos e/ou seus
similares. Máquina equipada com
todos os itens de segurança
obrigatórios exigidos pela legislação
vigente.

Und

Quantidade Valor Unit. Valor Total
1

LOTE 2

Item

1

2




Especificação

Marca

Und

Quantidade Valor
Unit.

Reboquedotipocarreta
AgricoladeMadeira,
novo,paratransportsde
grâosdiversos,dotado
de1eixo,4rodas,
capacidadede4ton

Und

3

Grade Hidraulica, nova
dotada de 28 discos com
minimo de 18 polegadas,
largura de corte minimo
3.000mm

Und

2
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3

4

5

6




Aradofixo,novo,
dotadode4discos
de26polegdas
(3x26)largumdecorte,
minimode
760/950mm;
RoçadeiraHidrâulica,
nova,comrodas,
larguradecorte
1.700mm,minimo
de2facões,com
rotaçãominimade
1038rpm.
RoçadeiraArticulada
comduasfacase
1,50mmdelargura
decorte
Grade
Aradora12
discos26x
6mm

Und

3

Und

3

Und

1

Und

1
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO III
PEDRÃO, xxxx de xxxx de 2020.
À
Prefeitura Municipal de PEDRÃO - Bahia
At.: Pregoeira Municipal
Pregão ELETRÔNICO nº XXX/2020
Sra. Pregoeira,
Atendendo a solicitação desta conceituada Prefeitura, a empresa ....................., CNPJnº .......................... ,
situada na ......................, vem apresentar a sua Proposta de Preço para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS COM
IMPLEMENTOS EM VIRTUDE DO CONVÊNIO MAPA Nº 894269/2019, conforme detalhamento nos

quadros a seguir:
LOTE 1

Item

1




Especificação

Marca

Trator Agrícola de Pneus.0km
Motor movido a óleo diesel, de no
mínimo 03 cilindros, com potência
mínima de 75 cv, sistema de
injeção de combustível direta,
MAR-1 / TIER III. Tração 4x4,
direção hidrostática, câmbio
sequencial de no mínimo, 08
marchas à frente e 02 a ré,
bloqueio de diferencial, sistema
hidráulico de três pontos com
controle mecânico de posição,
barra de tração, duas válvulas de
controle remoto independentes,
freios a disco banhados a óleo.
Tomada de força com rotação de
540 RPM e 540E RPM
(Econômica), plataforma de
operação aberta com capota de
proteção (toldo), equipamento de
proteção contra capotamento
(EPCC), contrapesos dianteiros:
(mínimo 4 de 40 Kg) e traseiros
(mínimo de 2 de 45 Kg), luzes de
serviço, alarme sonoro de ré.
Pneus dianteiros: 12,4 x 24R1 e
traseiros 18,4 x 30R1 novos.
Acessórios: jogo de chave
específica para rodas traseiras e
dianteiras, incluso mão-de-força
e/ou itens de suporte para
manuseio, bem como itens para
compatibilização de uso dos
implementos agrícolas, como
quebra-dedo e pinos e/ou seus
similares. Máquina equipada com
todos os itens de segurança
obrigatórios exigidos pela
legislação vigente.

Und

Quantidade Valor Unit. Valor Total

Und

1

Página
26

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZQA84CAJBMAKWAKUCQMCOQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
21 de Fevereiro de 2020
29 - Ano VIII - Nº 1739

Pedrão

LOTE 2

Item

1

2

3

4

5

6

Especificação

Marca

Und

Quantidade Valor
Unit.

Reboquedotipocarreta
AgricoladeMadeira,
novo,paratransportsde
grâosdiversos,dotado
de1eixo,4rodas,
capacidadede4ton

Und

3

Grade Hidraulica, nova
dotada de 28 discos com
minimo de 18 polegadas,
largura de corte minimo
3.000mm

Und

2

Aradofixo,novo,
dotadode4discos
de26polegdas
(3x26)largumdecorte,
minimode
760/950mm;
RoçadeiraHidrâulica,
nova,comrodas,
larguradecorte
1.700mm,minimo
de2facões,com
rotaçãominimade
1038rpm.
RoçadeiraArticulada
comduasfacase
1,50mmdelargura
decorte
Grade
Aradora12
discos26x
6mm

Und

3

Und

3

Und

1

Und

1

Valor Total

O valor global da Proposta de Preço acima referenciada e abaixo discriminada é de R$ xxx
(xxxxxx).
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo para fornecimento/prestação de serviços: 12 (Doze) meses.

Atenciosamente,
Nome da empresa
CNPJ
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
.

MUNICÍPIO DE PEDRÃO E,DO OUTRO,

O MUNICÍPIO DE PEDRÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Renato
Valverde, nº 39, Centro, Pedrão-ba, CEP: 48.140-000, inscrito no CNPJ sob número
13.648.480/0001-43,, neste ato representado pelo xxxxxxxx, inscrito no CNPJ sob nº
xxxxxxxxxx, neste ato representado pelo xxxxxxxxx, o Sr. xxxxxxxxxxxx, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto
contratado, descrito abaixo, constante nos processo administrativo nº. xxx/2020, regendo-se
pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente as normas contidas na
Lei Federal nº 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e
condiçõesestabelecidas nas seguintescláusulas:
a) Edital de Pregão ELETRÔNICO nºxx/2020.
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA em / /.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

– Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de serviços entre os
contratantes acima mencionados, afim de que a empresa xxxxxxxxxxxxxxxx realize o
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHAS
AGRÍCOLAS COM IMPLEMENTOS EM VIRTUDE DO CONVÊNIO MAPA Nº 894269/2019, a
qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Pregão ELETRÔNICO nº
xxx/2020.

LOTE: 01
ITEM ESPECIFICAÇÃO

UF

QUANT

PREÇO PREÇO

.

UNIT.

01
TOTAL DO LOTE
Valor por extenso:
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– A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1. º e 2.º do art. 65
da Lei8.666/93.
– Ficará a cargo da CONTRATADA as despesas com seguros, peças, manutenção, entrega,
transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, hospedagem,
alimentação e transporte de funcionários decorrentes da execução do objeto destalicitação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. – A CONTRATADA se obriga a:
a. Disponibilizar o serviço descrito na Cláusula Primeira deste contrato, no local e tempo
requeridos, mediante requisições do prepostoautorizado;
b. Assegurar a boa qualidade doserviço;
c. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência nãotransfere responsabilidade
àContratante.
d. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danossofridos.
e. Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto desteedital;
f. Atender as solicitações da Contratante, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução doserviço.
g. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços.

h. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ouinsalubre.
i. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nosincisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
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j. Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem

o

prévio

consentimento daCONTRATANTE;
k. Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio
consentimento daCONTRATANTE;
l. Prestar o serviço licitado nos prazos previstos no presenteContrato;
m. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação;
n. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente dispensa de
licitação;
o. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos deduplicatas.
p. O objeto deste contrato deverá ser prestado de forma continuada, após a emissão da ordem
de serviçosrespectiva.
q. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto
contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com confecção e
entrega do objeto e outros (caso sejanecessário);
r. Fornecer toda a logística necessária à execução dos serviços, em consonância com a
solicitação daSecretaria.
s. A Contratada é obrigada a executar os serviços de acordo com os prazos e critérios
estipulados;
t. A Contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que

incidam

ou

venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o serviço contratado, mão-de-obra, despesas
operacionais e administrativas, e contratação de pessoal, supervisão, fiscalização, transporte,
taxas, uniformes, crachás, emolumentos, seguros, indenizações, férias, elementos substituto de
férias, folgas, licenças, atestados, faltas, e todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e
securitárias serão de obrigação da empresa contratada para que forneça com o máximo de
competência a execução dos serviçosrequeridos.
u.

Cumprir com todos as exigências contidas no termo de referência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos
decorrentes da execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e
sociais,segurosetodososdemaiscustosdiretoseindiretos,necessáriosàexecuçãodo objeto
destaLicitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. – O CONTRATANTE se obriga a:
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b. Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos àCONTRATADA;
c. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e
incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a
apresentação da nova faturascorretas;
d. Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste
Contrato;
e. Declarar os materiais efetivamenteprestados.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
– O valor do presente contrato é deR$

(

), constante da proposta

integrante da licitação Pregão ELETRÔNICO nº xxx/2020, aceito pela

CONTRATANTE,

entendido este como preço justo e suficiente para a total prestação de serviços de fornecimento,
objeto desteinstrumento.

– Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do
cronograma de pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado
deverá estar de posse, em plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de
regularidadecomasfazendasestadual,federal(conjuntadaDívidaAtivadaUniãoeINSS)

e

municipal, sob pena de nãopagamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições
pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa

para

que

a

CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado,
paraefeitodepagamento,adatadereapresentaçãodafatura,devidamentecorrigida.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
–O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante
justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento,

cujo

extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado emórgão de imprensa oficial.
– Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão
efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo
GovernoFederal.

– Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão
reajustadospelavariaçãodoporcentualresultantedadiferençadopreçofixadoparaodiade
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apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o
preço proposto.
– A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste,
acompanhado derequerimento.

CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
5.1. – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no
todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata
caducidade.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. – A vigência deste Contrato será pelo prazo de 12(Doze) meses, a partir da data de
sua publicação no Diário Oficial, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os
requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS
7.1. – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
Nota de Empenho:
Órgão:
Elemento de despesa:
Projeto Atividade:

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. – Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o
devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes
hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aquiestabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das “ordens deserviços”;
c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamentecomprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou
decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita
autorização docontratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá
direito, apenas, ao pagamento, dos serviços efetivamente prestados e aceitos.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará

o presente

contrato rescindido, de pleno direito,

independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem

prejuízo

das

sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei
n.º8.883/94.
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES
9.1. –ACONTRATANTE não responderá

por quaisquer

compromissos

assumidos

pela

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem
como qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação
de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e
todas as despesas incidentes sobre a compra do material,não cabendo quaisquer reivindicações
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos
determinados pela autoridadecompetente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos
decorrentes de paralisações na execução do serviço, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de
força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da
legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito)
horas da ocorrência, ou por ordemexpressa e escrita da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes

da

entrega do objeto que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão imediatamente excluídos, com
o reembolso do valor que porventura tenha sido pago àCONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
– A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de

inadimplemento

de

suas

obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízode
sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação,
apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditórioconstitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja
concorrido.
b) Multas deaté:
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual,
atéotrigésimodia,ounosprazosparciaisdasOrdensdeServiços,limitadasa20%dovalorda
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b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30
(trinta) dias, limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e
docontrato.
c) Suspensão do direito de contratar com o Município de PEDRÃO pelo período máximo de 5
(cinco) anos nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo na superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. 7º da
Lei nº10.520/2002.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alíneaanterior.
f) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de
preços vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deuorigem.
g) As multas previstas na alínea “b” poderão, a critério da Administração, serem aplicadas
isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo
adjudicatário.
h) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 03
(três) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal dePEDRÃO.
i) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, contado da notificação administrativa à contratada,sob pena de multa.
j) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos
pela autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar

de

novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal
ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outraspenalidades.
A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30%

do

valor

atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse público e da possibilidade da rescisãocontratual.
– A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública será de competência do Prefeito Municipal de PEDRÃO, as demais penalidades serão
de competência do(s) Secretário(s) solicitantes, no caso em apreço a Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura.




Página
34

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZQA84CAJBMAKWAKUCQMCOQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
21 de Fevereiro de 2020
37 - Ano VIII - Nº 1739

Pedrão

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
–O presente Contrato será publicado, por extrato, no Mural das Dependências

Públicas

Municipais e em Diário Oficial no prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua
assinatura.
–Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº
10.520/02, subsidiada a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital
de Pregão ELETRÔNICO nºXXX/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. – As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de IRARA,
Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus
herdeiros e sucessores, a qualquer título.E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o
presente em 02 (duas) vias de iguais teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa
produzir os seus devidos e legais efeitos.

PEDRÃO, xx de xxxx de 2020

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHA1:
CPF:

TESTEMUNHA2:
CPF:
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ANEXO V
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

ASSUNTO:

, objeto do Pregão Eletrônico nºxx/2020-

Designação de Representante
Através da presente credenciamos o (a) Sr.(a)

, portador (a) da Carteira de

, e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob ono

Identidade nº

, a participar da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Pedrão, na
modalidade de Pregão Eletrônico nº xx/2020, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa

, bem

como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos os demais atos inerentes
aocertame.
,

de

de2020.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO
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ANEXO VI
(modelo)
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

DECLARAÇÃOREFERENTEÀHABILITAÇÃO(EMATENDIMENTOAOINCISOVIIDOART.

4º

DA LEI Nº 10.520/2002) - PLENOCONHECIMENTO

A

empresa

,

inscrita

, sediada

nº

no

CNPJ

sob

o

, DECLARA, que cumpre

plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo
4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao Pregão Eletrônico nº xxx/2020, estando
ciente das penalidades aplicáveis nos casos dedescumprimento.

,em

de

de2020.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO VII
(modelo)
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº
9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
insalubre e não empregamos menor de 12 (doze)anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalvaacima.

,

de

de

.

Local e data

Licitante interessado
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ANEXO VIII
(modelo)
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU
IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer
entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

,

, de

de

Local e Data

Licitante Interessado
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

(modelo)

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

À
PREFEITURA DE Pedrão - BAHIA

REF. Pregão Eletrônico nº XX/2020

A

empresa..................................................................................................................,

........................................................................................................,

nº

.................,

com

sedena

C.N.P.J. nº

..........................................................................., DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código
Penal,queseenquadranasituaçãode ................................................................. (microempresa ouempresa
de pequeno porte) nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e que inexistem fatos supervenientes
que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

Local e data
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ANEXO X
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA E
CONTRATO
Dados da empresa
Nome:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

Dados do representante para assinatura docontrato

Nome:
Qualificação:
CPF:
RG:
Vinculo:
Endereço:
E-mail:
Telefone:

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

Local e data
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ANEXO XI

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE OS DIRIGENTES, GERENTES, SÓCIOS,
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS NÃO FIGURAM
EMPREGADOS NA GESTÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRÃO

PEDRÃO, xxxx de xxxx de 2020

À
Prefeitura Municipal de
PEDRÃO - Bahia At.: COPEL
PREGÃO ELETRÔNICO nº XX/2020 -

Declaro que entre meus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais
profissionais não figuram empregados na gestão do Municípiode PEDRÃO.

,

, de

de

Licitante Interessado
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AVISO DE CANCELAMENTO
CARTA CONVITE N° 001/2020
O Município de Pedrão-BA torna públicoCONCELAMENTO da licitação na
modalidade: Carta Convite n° 001/2020. Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO
MUNICIPAL, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. Cuja sessão será realizada no dia

27 de fevereiro de 2020 ás 09:00hrs.Em virtude de falha na planilha orçamentaria.
Pedrão, 21 de fevereiro de 2020. Michele Evangelista dos Santos – Presidente.
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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DO ATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRÃO, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais: Reconhece a situação de dispensa de licitação no presente processo, e
autoriza a despesa e empenho, para contratação da empresa: RODOBENS VEICULOS
COMERCIAIS BAHIA S/A, CNPJ: sob nº 03.098.482/004-03. Cujo objeto
é:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA AQUISIÇÃO DE
PEÇA ESPECIFICA PARA ÔNIBUS ESCOLAR, com vigência imediata. Recurso
Orçamentário: UNIDADE: 20.6; AÇÃO: 2010; ELEMENTO: 3.3.9.0.30; FONTE:
19, conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, cujo valor global é de:
R$ 2.330,00 (Dois mil trezentos e trinta reais), a ser pago de uma única parcela. Pedrão
– Bahia, 17 de fevereiro de 2020. SOSTHENES SERRAVALLE CAMPOS Prefeito
Municipal.
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