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Prefeitura Municipal de
Jussiape publica:
• Edital Pregão Eletrônico Nº 002/2020-PE - Aquisição de um veiculo tipo
caminhão pipa com rodas - novo , cabine metálica avançada, 0 km (zero
quilometro), ano de fabricação 2020, convênio mapa – plataforma +brasil
nº 892408/2019.
• Edital Pregão Eletrônico Nº 001/2020-PE - Contratação de serviços de
locação de veículos diversos, para atender as necessidades das
secretarias deste município.
• Edital Pregão Presencial Nº. 021/2020 Processo Administrativo Nº.
031/2020 - Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica para o
fornecimento de refeições aos servidores e contratados, durante a
execução e prestação dos seus serviços em diversas localidades e para
as diversas secretarias deste município.
• Edital Pregão Presencial Nº. 023/2020 Processo Administrativo Nº.
033/2020 - Objeto: contratação de empresa especializada para o
fornecimento de sinal de internet banda larga para a sede da prefeitura,
as secretarias e demais órgãos e programas conforme necessidade do
município.
• Edital Pregão Presencial Nº. 022/2020 Processo Administrativo Nº.
032/2020 - Objeto: contratação de pessoa jurídica na prestação de
diversos serviços mecânicos– Veículos Pesados, Tratores E Máquinas,
para atender às necessidades do município.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
JUSSIAPE

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020-PE

SÍNTESE DO OBJETO
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM
RODAS - NOVO , CABINE METÁLICA AVANÇADA, 0 KM (ZERO
QUILOMETRO), ANO DE FABRICAÇÃO 2020, CONVÊNIO
MAPA – PLATAFORMA +BRASIL Nº 892408/2019.
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INFORMAÇÕES GERAIS

1. EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020-PE:
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Secretaria
Municipal de Administração, sediado na situada à Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro, na
Prefeitura Municipal de JUSSIAPE, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço.
2. Regência Legal
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 10.024/2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações e
DECRETO n° 03/2020 e DECRETO Nº 12 /2020 e as exigências estabelecidas neste Edital.
3. Unidades Interessadas
Secretarias Municipais
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO: GLOBAL / LOTE ÚNICO
5. Objeto
Aquisição de um veiculo tipo caminhão pipa com rodas - novo , cabine metálica avançada, 0
km (zero quilometro), ano de fabricação 2020, Convênio MAPA – Plataforma +Brasil nº
892408/2019.
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
a) Recebimento das propostas: a partir do dia 06/03/2020 a 18/03/2020 até às 13:00 horas.
b) Abertura das propostas 18/03/2020 às 13:00h.
c) Início da sessão de disputa de preços 18/03/2020 às 14:00h.
d) O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento
e a abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa. (horários de Brasília/DF).
Local: www.licitacoes-e.com.br - sistema de licitações eletrônicas do Banco do Brasil.
7.

Valor máximo da licitação: R$ 310.000,00 (Trezentos e dez mil reais) conforme Convênio
MAPA – Plataforma +Brasil nº 892408/2019 .
8. O Prazo de execução do objeto dar-se-á do dia da assinatura até 00 de xxxxx de 0000.
9. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeira e sua equipe de
apoio, na sede da Prefeitura Municipal de JUSSIAPE na com endereço constante no timbre da
página, das 08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone (77) 3414- 2110, ou pelo endereço eletrônico:
zoraidemspereira@hotmail.com e www.licitacoes-e.com.br.

ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
PREGOEIRA
DECRETO Nº 03/2020, DE 10 DE JANEIRO DE 2020
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10. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
10.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação e que estejam com credenciamento regular no provedor do sistema eletrônico – e
Banco do Brasil S.A.
10.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
10.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
10.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
10.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
10.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
10.3.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;
10.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
10.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
10.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
10.4.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte;
11. CREDENCIAMENTO
11.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão
dispor de chave de identificação, senha pessoal e intransferível, obtidas junto às agências do Banco do
Brasil S/A sediadas no País.
11.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S/A a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
11.3 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica
em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
11.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da
referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, acrescentar as expressões “Microempresa” ou
“Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou
denominação, conforme o caso.
12. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.1. 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 neste instrumento convocatório, momento anterior a abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
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12.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
12.3. 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 sua desconexão.
12.4. Até o momento limite para envio da proposta e documentos de habilitação, os licitantes poderão
retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
12.5. 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.
12.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeira e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
13.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da proposta, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
13.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
13.3. 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.
13.4. 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 sua desconexão.
13.5. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
13.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, o preço
total do LOTE/ITEM e o valor individual dos itens, MARCA/REFRÊNCIA e a informação de que atende a
especificação deste Edital.
13.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
13.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
13.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
14. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS
LANCES
14.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
14.2. A Pregoeira 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.
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14.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
14.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
14.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
14.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
14.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeira e os
licitantes.
14.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
14.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote/item.
14.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
14.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
14.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00
(cem reais).
14.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a cinco (5) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
14.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
14.11. 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.
14.12 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.
14.12.1. 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 um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
14.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
14.13.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício 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.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020-PE – FL. 5
Visto da pregoeira

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ETA/JJVCZVHE/4UQZIYABG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
6 de Março de 2020
7 - Ano - Nº 1375

Jussiape
(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(
3

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 029/2020
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&1
13-)RQH  

_______________________
Funcionário (a).

14.14. Poderá o Pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
14.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
14.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
14.17. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
14.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeira 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 Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
14.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
14.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
14.21. Em relação a LOTES/ITENS não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, do porte
da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
14.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
14.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
14.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
14.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
14.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao serviço
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às
margens de preferência, conforme regulamento.
14.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
14.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens produzidos:
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14.28.1.

no pais;

14.28.2.

por empresas brasileiras;

14.28.3.

por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

14.28.4.
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.
14.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
14.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeira 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.
14.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
14.30.2. O Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro)
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.
14.31. Após a negociação do preço, o Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
15.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
15.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
15.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
15.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 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 renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
15.4. 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;
15.5. 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;
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15.6. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas), sob pena de não aceitação da
proposta.
15.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeira por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeira.
15.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeira, destacam-se os que contenham
as características do serviço ofertado, tais como referência, modelo, tipo, fabricante e procedência, além
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeira, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
15.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
15.8. Havendo necessidade, o Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
15.9. 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.
15.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
15.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
15.10. 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 Pregoeira passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
15.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeira verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
16. DA HABILITAÇÃO
16.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeira verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:
16.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
16.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
16.1.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira irá analisar a extensão da sanção imposta e
poderá reputar o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
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16.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
16.2. 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 encaminhálos, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
16.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
16.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
16.5. 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 documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
16.5.1. 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.
16.6. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para fins de habilitação:
16.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
16.7.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
16.7.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, incluindo a última alteração, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por
ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. Os documentos podem ser
substituídos por Certidão Simplificada da Junta Comercial, desde que constem os nomes dos
representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com data de expedição não superior a 90
(noventa) dias;
16.7.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
16.7.4. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
16.7.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
16.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
16.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
16.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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16.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
16.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
16.8.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida através do site, para empresa que
tem sua sede e domicílio no Estado da Bahia, http://www.sefaz.ba.gov.br
*Se a empresa tiver sede em outro estado emitir a certidão no órgão respectivo.
16.8.6.Certidão de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
16.8.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
16.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
16.9.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente, (incluindo Termo de
Abertura e de Encerramento), que provem a situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados
há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
16.9.2. Microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime estabelecido na
Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em
outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e das demonstrações de resultado do último
exercício social devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.
16.9.3. As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverão
comprovar a documentação apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação
16.9.6. No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de
Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
16.9.4. O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão trazer
obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, acompanhado da Certidão
de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade em nome do
contabilista ou por outro profissional equivalente responsável pela confecção do documento, atualizada;
16.9.5. Certidão negativa de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório da Vara Cível da
Comarca da sede da empresa, com prazo de expedição não superior a 30 (trinta) dias;
16.9.6. Certidão simplificado do capital social compatível com o valor do objeto licitado, integralizado e
registrado na Junta Comercial (JUCEB), podendo ser atualizado de acordo com o previsto no Art. 31, §
3° da Lei n° 8.666/93.
16.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

16.10.1. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa licitante.
16.10.2. Alvará de Funcionamento.
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16.11. DEVERÃO SER ENCAMINHADAS, TAMBÉM, AS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
CITADAS ABAIXO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO:
16.11.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
16.11.2. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituição; e que NÃO existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão;
16.11.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da preferência prevista
na Lei Complementar nº. 123/2006, deverão apresentar DECLARAÇÃO de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo deste Edital.
16.11.4. Declaração de desimpedimento de licitar.
16.12. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender às
exigências para habilitação, o Pregoeira examinará as propostas ou os lances subsequentes,
verificando sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, na ordem de classificação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Nesta hipótese, o
Pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
16.13. Se o licitante não atender ao chamamento referendado no item anterior será
INABILITADO/DESCLASSIFICADO, ressalvado o tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006.
16.14. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
16.15. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
16.15.1.
habilitação.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de

16.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
16.17. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com
alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.
16.20. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeira
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
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16.21. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
16.22. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
16.23. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
16.24. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
17.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar da solicitação do Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:
17.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
17.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento, endereço físico e eletrônico, telefones para contato, e indicação do(s) representantes aptos
para assinatura dos futuros instrumentos contratuais.
17.1.3. Conter planilha orçamentária dos custos dos objeto individualizados detalhados, conforme
modelo inserido no termo de referência.
17.2. 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.
17.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como referência, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
17.3. A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante de que: a) o prazo de validade da
proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega; b) o prazo de pagamento será de até 30
(trinta) dias, contados da data de recebimento dos objeto e diante da nota fiscal e da comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista; c) Os objeto deverão serem prestados dentro do prazo contratual, em
local indicado na solicitação; d) que o objeto cotado atendem plenamente as especificações
estabelecidas neste edital e o prazo de garantia mínimo será de 90 (noventa) dias; e) conhece e
cumprirá os termos do edital, integralmente, e deverá ser apresentada na forma do Anexo II deste
instrumento.
17.4. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas neste Edital.
17.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
17.5.1. 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.
17.6. 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.
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17.7. 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.
17.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
17.9. 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.
17.10. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda que os objeto deverão
atender todas as especificações constantes do Anexo 1 deste Edital.
17.11. Os PREÇOS deverão ser cotados em moeda corrente nacional e em no MÁXIMO EM DUAS
CASAS DECIMAIS.
17.12. Constituem motivos para a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e os lances: a) que não
atenderem às exigências do edital e seus anexos ou a legislação aplicável; b) omissas ou vagas, bem
como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; c) que
impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste Edital; d)
que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; e) que NÃO apresentarem a
descrição dos objeto ofertado, quando solicitado; e f) as que informarem em sua proposta ou
documentos anexos quaisquer elementos que identifiquem a empresa licitante, violando o sigilo da
proposta.
18. DOS RECURSOS
18.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
18.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
18.2.1. Nesse momento o Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
18.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
18.2.3. 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.
18.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
18.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
19. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
19.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
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19.1.1. 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.
19.1.2. 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, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
19.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
19.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
19.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados cadastrais
contidos nos sistema/plataforma de licitações eletrônicas, sendo responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.
20. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeira, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
20.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

21. CONTRATAÇÃO
21.1. Homologada a licitação a adjudicatária será convocada para assinar o termo do contrato, no prazo
de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei n. 8.666/93 e 10.520/02.
21.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
21.2.1. Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração,
ou procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
21.3. 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 subsequentes, na ordem de
classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à
contratação.
21.4. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
21.5. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
21.6. 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 subsequentes, na ordem de
classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à
contratação.
22. DO PREÇO
22.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na forma do art.
65 da Lei Federal 8.666/93.
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23. DA EXECUÇÃO, DO PRAZO DE ENTREGA E DA FORMA DE FORNECIMENTO
23.1. A execução do objeto licitado será no Município de JUSSIAPE, Estado da Bahia, dentro do prazo
contratual.
23.2. A proponente deverá entregar o caminhão pipa imediatamente após emissão da solicitação de
fornecimento, com tolerância máxima de 60 (sessenta) dias corridos, na Prefeitura Municipal de
Jussiape, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente em vigor, juntamente com a Nota Fiscal
para conferência;
5.2. A proponente deverá entregar manual de instrução do fabricante em língua portuguesa do
caminhão pipa visando o melhor aproveitamento da capacidade dos bens, utilização e conservação
dos mesmos.
5.3. Todas as despesas com o caminhão, o transporte, a entrega, carregamento e descarregamento
correrão por conta da proponente;
5.4.
Caso o bem não corresponda às exigências do Edital, a empresa vencedora deverá
providenciar, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a sua substituição visando o atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital;

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
24.1 - DA CONTRATADA:
24.1.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
24.1.2 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
24.1.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no
total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução do
contrato.
24.1.4 - Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
24.1.5 - Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura venha a
sofrer em seu contrato social;
24.1.6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega do objeto
deste Contrato.
24.2 – DA CONTRATANTE:
24.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, às obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
24.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato
24.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na prestação dos objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
24.2.4 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço prestado em desacordo com o
Contrato;
25. DO PAGAMENTO
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25.1. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado em parcelas mensais pela prefeitura
municipal no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e o devido atesto da nota
fiscal/fatura, emitida em nome da CONTRATANTE, no valor e condições estabelecidas no contrato.
25.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente
na nota fiscal apresentada.
25.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
25.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
25.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
25.6. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
25.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
25.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
25.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
25.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
25.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
25.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
26.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato
conforme discriminado a seguir:
26.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante
e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao
município.
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26.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
26.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
26.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
26.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
26.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições
legais citada.
26.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.
26. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
26.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
26.2. A impugnação poderá ser encaminhada por forma eletrônica, pelo e-mail
zoraidemspereira@hotmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço do setor de
licitações e contratos desta Prefeitura.
26.3. Caberá ao Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de um dia útil.
26.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
26.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
26.6. O Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
do edital e dos anexos.
26.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
26.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo Pregoeira, nos autos do processo de licitação.
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26.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
26.9. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeira serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1. 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 Pregoeira.
27.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeira 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
habilitação e classificação.
27.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
27.4. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração
Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato
superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato escrito
e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
27.5. 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.
27.6. 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.
27.7. 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.
27.8. 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.
27.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
27.10. O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
nos
endereços
eletrônicos
http://www.jussiape.ba.gov.br/diarioOficial e www.licitacoes-e.com.br e também poderão ser lidos e/ou
obtidos no endereço do setor de licitações, nos dias úteis, no horário de expediente, mesmo endereço e
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados.
27.11. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos constantes de dotações
consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade: 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade: 1.033 – MECANIZAÇÃO AGRICOLA;
Elemento: 4.4.9.0.52.06 – Equipamentos e Material Permanente
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27.11.1 A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, salvo se
prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade do
fornecimento;
27.12. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Minuta do Contrato;
Modelo de Proposta de Preços;
Termo Descritivo;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP
Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento às Exigências do Edital.
Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar

JUSSIAPE – BA, 04 de março de 2020.

ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
PREGOEIRA
DECRETO Nº 03/2020, DE 10 DE JANEIRO DE 2020
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ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020 PE
CONTRATO Nº ...../2020
São partes integrantes neste instrumento de Contrato:
1. de um lado, o A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE-ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de
Direito Público Interno, inscrita no CNPJ (MF) Nº 13.674.148 / 0001 - 53, com sede na Praça
09 de Julho, Nº 167 – Bairro Centro – Cidade de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA,
representada neste ato pelo o Senhor Prefeito Éder Jakes Souza Aguiar, CPF nº
657.434.155-87, doravante denominada de CONTRATANTE;
2. de outro lado, a empresa <Nome_Fornecedor>, com sede à <endereço_fornecedor>,
<bairro_fornecedor>, <cidade_fornecedor>-<estado_fornecedor>, inscrito no CNPJ/MF nº
<cnpj_cpf_fornecedor>, neste ato devidamente representado pelo <Nome_Representante>,
portador da Cédula de Identidade RG nº <Rg_representante> e do CPF/MF sob nº
<Cpf_representante>., doravante denominada CONTRATADA.
As partes acima nomeadas e qualificadas têm entre si, justo e acordado, celebrar o presente
Contrato de
AQUISIÇÃO DE
............................................................................, devidamente
autorizado pelo Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 002/2020 PE, que se regerá pelas
normas da Lei Federal nº 8.666/93 e pelas condições que estipulam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
A CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE: ................................................. conforme
informações constantes no Pregão Eletrônico nº 002/2020 PE, que passa a fazer parte integrante
do presente contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: Integram e completam o presente Instrumento, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, a proposta da CONTRATADA, bem como as
especificações do Pregão Eletrônico nº 002/2020 PE e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E DA ENTREGA
O prazo do presente contrato inicia no ato de sua assinatura, com vigência de, aproximadamente,
XXX (XXX) XXXXXX, ou até a data do fornecimento do equipamento, respeitando o valor máximo
da contratação de <valor_contratado>.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A entrega deverá ser realizada imediatamente após o recebimento da
ordem de compra com tolerância máxima de 60(sessenta) dias.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica designado (a) o (a) servidor (a)-------------, matrícula nº. ------------,
portador (a) da CI/RG nº. ----------- e inscrito (a) no CPF/MF nº. ------------------------ para exercer a
fiscalização e o acompanhamento do objeto deste Edital, nos termos disciplinados nos art. 58, III e
67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido no Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de <valor_contratado>, para o
item XXXXXX, em moeda corrente nacional, em até 30 dias após a entrega do objeto, mediante
apresentação da Nota Fiscal, respeitando-se o valor máximo da contratação.
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CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária:
Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade: 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade: 1.033 – MECANIZAÇÃO AGRICOLA;
Elemento: 4.4.9.0.52.06 – Equipamentos e Material Permanente
CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
Caberá ao CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente
Instrumento, de acordo com o estabelecido na Cláusula Terceira.
CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para esta
contratação, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a manutenção do presente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos
e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica avençado entre as partes que a CONTRATADA se responsabiliza
por todos os danos e prejuízos causados a terceiros, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer
responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais despesas.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA se responsabiliza por todas as dívidas porventura
advindas do presente fornecimento, junto ao comércio ou indústria, ficando o CONTRATANTE
isento de quaisquer responsabilidades perante as mesmas.
CLÁUSULA SÉTIMA: PENALIDADES
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega
do objeto garantida a defesa prévia, à multa diária de:
a. multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor licitado, por dia útil, limitada
ao percentual máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de atraso no adimplemento das
obrigações assumidas na licitação, tais como a assinatura do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO: multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor total global licitado,
nas seguintes hipóteses, dentre outras:
a. não cumprimento das obrigações assumidas na licitação;
b. não entrega de documentação exigida para o certame ou para recebimento do pagamento;
c. apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou para recebimento do
pagamento;
d. não manutenção da proposta;
e. retardamento da execução do objeto da licitação;
f. falha na execução do objeto da licitação;
g. fraude na execução do objeto da licitação;
h. comportamento inidôneo;
i. cometimento de fraude fiscal.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública por prazo de até 02 (dois) anos.
PARÁGRAFO QUARTO: Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes decorridos o prazo
da sanção aplicada.
PARÁGRAFO QUINTO: A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade
de aplicação de outras, previstas na Lei nº. 8.666/93 inclusive responsabilização da licitante
vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.
PARÁGRAFO SEXTO: A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Jussiape.
PARÁGRAFO SÉTIMO: O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito
existente no Município de Jussiape, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da
multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
PARÁGRAFO OITAVO: As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
PARÁGRAFO NONO: Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e ampla defesa.
CLÁUSULA OITAVA: TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e correspondências entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA
será feita apenas através de protocolo.
CLÁUSULA NONA: RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Artigo
78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa, prevista no Artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO.
A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará válida
se tomadas expressamente em Termo Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer
parte.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PROIBIÇÃO
Para a execução do objeto desta licitação fica expressamente proibido à contratada utilizar-se de
trabalho de crianças ou de trabalho de adolescentes em desacordo com a legislação vigente, em
especial quanto à idade mínima, tipo de contratação (aprendizagem ou não) e atividades proibidas
aos menores de 18 anos, ficando assegurado à contratante a fiscalização destas condutas, sob
pena de rescisão contratual por justa causa.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA OBRIGATORIEDADE DE FISCALIZAÇÃO.
A contratada fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da
empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do s órgãos e entidades públicas
concedentes e dos órgãos de controle interno e externo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 8.666/93, e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de Direito Privado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CONDIÇÕES GERAIS.
Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que venham a
ser devidos em decorrência do presente correrão por conta da CONTRATADA.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento do objeto do presente Contrato, não acarreta como
consequência, a existência de qualquer vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CASOS OMISSOS.
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base nas legislações em
vigor, em especial pela Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: FORO.
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avançamento perante
o foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o
da Comarca de Livramento de Nossa Senhora-BA, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja ou se torne.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam este Instrumento em 02(duas) vias de igual
teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas,
JUSSIAPE – Bahia, ---- de xxxxxxxx de 0000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:
1. ______________________________

2. ___________________________

CPF:___________________________

CPF:_________________________
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
A PREGOEIRA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
002/2020-PE

Objeto: Aquisição de um veiculo tipo caminhão pipa com rodas - novo , cabine metálica avançada,
0 km (zero quilometro), ano de fabricação 2020, Convênio MAPA – Plataforma +Brasil nº
892408/2019.
Dados a constar na proposta
Razão Social
Nome de Fantasia
CNPJ
Inscrição Estadual
Endereço
Telefone/fax
E-mail
Banco/Agencia/Conta Corrente
Cidade
Nome do representante legal
Endereço residencial do representante Legal
Identidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
Telefones (Fixo e celular) do representante Legal

LOTE ÚNICO
ITEM

1

VEÍCULO/TIPO

VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM RODAS NOVO , CABINE METÁLICA AVANÇADA, 0 KM
(ZERO QUILOMETRO), ANO DE FABRICAÇÃO 2020
COM MOTOR A DIESEL TURBO, COM 06
CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 25 CV,
TRANSMISSÃO COM CAIXA DE MARCHAS COM 06
(SEIS) MARCHAS AVANTE E 01 (UMA) A RÉ,
TRAÇÃO MÍNIMA 6X2, 3º EIXO DE SÉRIE

QUANT

UND

01

und

MARCA/
MODELO

VALOR TOTAL R$
VALOR UNIT R$

VVALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ .........(....)
Local de Execução: A execução dos objeto licitado será no Município de JUSSIAPE, Estado da
Bahia, dentro do prazo contratual.
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com entrega, impostos, sobretaxas,
encargos sociais e trabalhistas para a execução dos objeto
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
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xxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO III
TERMO DESCRITIVO

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
002/2020-PE

OBJETO: Aquisição de um veiculo tipo caminhão pipa com rodas - novo , cabine metálica
avançada, 0 km (zero quilometro), ano de fabricação 2020, Convênio MAPA – Plataforma +Brasil nº
892408/2019
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM RODAS - NOVO , CABINE METÁLICA
AVANÇADA, 0 KM (ZERO QUILOMETRO), ANO DE FABRICAÇÃO 2020 COM
MOTOR A DIESEL TURBO, COM 06 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 25 CV,
TRANSMISSÃO COM CAIXA DE MARCHAS COM 06 (SEIS) MARCHAS AVANTE E
01 (UMA) A RÉ, TRAÇÃO MÍNIMA 6X2, 3º EIXO DE SÉRIE

UNID
Unid.

QUANT
01

MOTIVAÇÃO
Este Termo Descritivo tem por objetivo instruir as condições que nortearão o desenvolvimento da
proposta de preço para a aquisição do objeto deste edital.
RESPONSABILIDADES, PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA.
A CONTRATADA se obriga sob as responsabilidades legais nos termos da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e do Código Civil Brasileiro. Prazo de Entrega: até 60(sessenta) dias a partir
da entrega da solicitação de fornecimento encaminhada através de correio eletrônico ao endereço
indicado pelo licitante vencedor. Prazo Mínimo de Garantia: 12(doze) meses.
FISCALIZAÇÃO
Caberá à Fiscalização deste município a apreciação e o julgamento da qualidade do equipamento.
DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
b) Tipo de licitação: Menor Preço
c) Critério de Julgamento: Por Lote
d) Valor máximo da licitação: R$ 310.000,00 (Trezentos e dez mil reais), e
todos os que forem propostos acima dele serão desclassificados.
e) No valor total do lote da proposta apresentada deverão estar inclusos os impostos,
fretes, encargos sociais e trabalhistas, e demais despesas pertinentes à entrega dos bens,
bem como aquelas decorrentes de eventual substituição dos mesmos.
f) MARCA/MODELO: A licitante deverá indicar na proposta a marca e modelo dos
objetos por ela cotado, que atenda as especificações e condições deste Anexo e do seu
Edital.
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g) O ITEM (CAMINHÃO PIPA) deverá ser entregue com as três primeiras revisões
incluídas, com emplacamento (licenciamento) e Seguro Obrigatório pagos, inclusive com a
confecção de placas, colocação e lacre em nome do Município de Jussiape por conta da
contratada.
h) Quando da efetivação da compra, o fornecedor deverá descrever o bem na Nota Fiscal
obedecendo a mesma descrição constante da Nota de Empenho.
i) Prazo para pagamento: até 30 dias após a entrega dos objetos, mediante apresentação
da Nota Fiscal.
j) Assuntos relacionados com documentos e Editais – fone: (77) 3414-2110-Departamento
de licitações
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
002/2020-PE

A (nome da empresa) ............................................................................ CNPJ, nº...............................,
com sede à .................................................., declara, sob as penas da lei, que em suas instalações,
não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a
realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 anos.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP)
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
002/2020-PE

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) DECLARA sob as penas da lei que é Microempresa – ME ou Empresa de
Pequeno Porte – EPP, conforme o caso, na forma da Lei Complementar Federal Nº 123/2006.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
002/2020-PE

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr.
___________________, CPF _______________________ DECLARA para fins de cumprimento do
Art. 4º, Inciso VII da Lei 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis
conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 que atende plenamente os requisitos de
habilitação constantes do Edital.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
002/2020-PE

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00 não está impedida de
licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado
sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
JUSSIAPE

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020-PE

SÍNTESE DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.
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INFORMAÇÕES GERAIS

1. EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020-PE:
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Secretaria
Municipal de Administração, sediado na situada à Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro, na
Prefeitura Municipal de JUSSIAPE, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICO, do tipo menor preço.
2. Regência Legal
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 10.024/2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações e
DECRETO n° 03/2020 e DECRETO Nº 12 /2020 e as exigências estabelecidas neste Edital.
3. Unidades Interessadas
Secretarias Municipais
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO: GLOBAL / LOTE ÚNICO
5. Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
a) Recebimento das propostas: a partir do dia 06/03/2020 a 18/03/2020 até às 08:00 horas.
b) Abertura das propostas 18/03/2020 às 08:00h.
c) Início da sessão de disputa de preços 18/03/2020 às 09:00h.
d) O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento
e a abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa. (horários de Brasília/DF).
Local: www.licitacoes-e.com.br - sistema de licitações Eletrônicos do Banco do Brasil.
7. O Edital de Pregão Eletrônico completo estará à disposição dos interessados no Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Jussiape-BA, no site www.jussiape.ba.gov.br e no
site www.licitacoes-e.com.br..
8. O Prazo de execução dar-se-á do dia da assinatura até 00 de xxxxx de 0000.
9. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeira e sua equipe de
apoio, na sede da Prefeitura Municipal de JUSSIAPE na com endereço constante no timbre da
página, das 08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone (77) 3414- 2110, ou pelo endereço eletrônico:
zoraidemspereira@hotmail.com e www.licitacoes-e.com.br.

ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
PREGOEIRA
DECRETO Nº 03/2020, DE 10 DE JANEIRO DE 2020
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10. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
10.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação e que estejam com credenciamento regular no provedor do sistema eletrônico – e
Banco do Brasil S.A.
10.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
10.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
10.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
10.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
10.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
10.3.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;
10.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
10.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
10.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
10.4.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte;
11. CREDENCIAMENTO
11.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão
dispor de chave de identificação, senha pessoal e intransferível, obtidas junto às agências do Banco do
Brasil S/A sediadas no País.
11.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S/A a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
11.3 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica
em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
11.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da
referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, acrescentar as expressões “Microempresa” ou
“Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou
denominação, conforme o caso.
12. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.1. 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,
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até a data e o horário estabelecidos neste instrumento convocatório, momento anterior a abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
12.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
12.3. 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 sua desconexão.
12.4. Até o momento limite para envio da proposta e documentos de habilitação, os licitantes poderão
retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
12.5. 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.
12.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeira e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
13.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da proposta, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
13.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
13.3. 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.
13.4. 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 sua desconexão.
13.5. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
13.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, o preço
total do LOTE/ITEM e o valor individual dos itens, MARCA/REFRÊNCIA e a informação de que atende a
especificação deste Edital.
13.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
13.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
13.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
14. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS
LANCES
14.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
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14.2. O Pregoeira 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.
14.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
14.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
14.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
14.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
14.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeira e os
licitantes.
14.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
14.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote/item.
14.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
14.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
14.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00
(cem reais).
14.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a cinco (5) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
14.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
14.11. 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.
14.12 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.
14.12.1. 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 um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
14.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
14.13.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
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classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
14.14. Poderá o Pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
14.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
14.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
14.17. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
14.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeira 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 Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
14.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
14.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
14.21. Em relação a LOTES/ITENS não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, do porte
da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
14.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
14.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
14.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
14.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
14.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao serviço
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às
margens de preferência, conforme regulamento.
14.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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14.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens produzidos:
14.28.1.

no pais;

14.28.2.

por empresas brasileiras;

14.28.3.

por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

14.28.4.
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.
14.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
14.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeira 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.
14.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
14.30.2. O Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro)
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.
14.31. Após a negociação do preço, o Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
15.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
15.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
15.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
15.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 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 renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
15.4. 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;
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15.5. 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;
15.6. O Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas), sob pena de não aceitação da
proposta.
15.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeira por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeira.
15.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeira, destacam-se os que contenham
as características do serviço ofertado, tais como referência, modelo, tipo, fabricante e procedência, além
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeira, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
15.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
15.8. Havendo necessidade, o Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
15.9. O 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.
15.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
15.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
15.10. 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 Pregoeira passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
15.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeira verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
16. DA HABILITAÇÃO
16.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeira verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:
16.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
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16.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
16.1.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira irá analisar a extensão da sanção imposta e
poderá reputar o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
16.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
16.2. 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 encaminhálos, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
16.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
16.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
16.5. 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 documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
16.5.1. 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.
16.6. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para fins de habilitação:
16.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
16.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, em se tratando de microempreendedor individual – MEI,
certificado da condição de micro empreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada
à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
16.7.2. 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;
16.7.3. 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;
16.7.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro
Empresarial e Integração – DREI.
16.7.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
16.7.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
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16.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
16.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
16.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
16.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
16.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
16.8.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida através do site, para empresa que
tem sua sede e domicílio no Estado da Bahia, http://www.sefaz.ba.gov.br
*Se a empresa tiver sede em outro estado emitir a certidão no órgão respectivo.
e) Certidão de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
16.8.6. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
16.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
16.9.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente, (incluindo Termo de
Abertura e de Encerramento), que provem a situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados
há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
16.9.2. Microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime estabelecido na
Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em
outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e das demonstrações de resultado do último
exercício social devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.
16.9.3. As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverão
comprovar a documentação apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação
16.9.6. No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de
Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
16.9.4. O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão trazer
obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, acompanhado da Certidão
de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade em nome do
contabilista ou por outro profissional equivalente responsável pela confecção do documento, atualizada;
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16.9.5. Certidão negativa de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório da Vara Cível da
Comarca da sede da empresa, com prazo de expedição não superior a 30 (trinta) dias;
16.9.6. Certidão simplificado do capital social compatível com o valor do objeto licitado, integralizado e
registrado na Junta Comercial (JUCEB), podendo ser atualizado de acordo com o previsto no Art. 31, §
3° da Lei n° 8.666/93.
16.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

16.10.1. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa licitante.
16.10.2.
Comprovação
de
inscrição
ou
Registro
no
Conselho Regional
de
Administração comprovado através de certidão de registro e quitação da pessoa jurídica em nome
da licitante, juntamente com o registro do profissional responsável pertencente ao seu quadro junto
ao CRA.
16.10.3.
Declaração formal de que dispõe de estrutura técnica para execução dos serviços.
16.10.4. Alvará de Funcionamento.
16.11. DEVERÃO SER ENCAMINHADAS, TAMBÉM, AS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
CITADAS ABAIXO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO:
16.11.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
16.11.2. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituição; e que NÃO existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão;
16.11.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da preferência prevista
na Lei Complementar nº. 123/2006, deverão apresentar DECLARAÇÃO de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo deste Edital.
16.11.4. Declaração de desimpedimento de licitar.
16.12. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender às
exigências para habilitação, o Pregoeira examinará as propostas ou os lances subsequentes,
verificando sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, na ordem de classificação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Nesta hipótese, o
Pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
16.13. Se o licitante não atender ao chamamento referendado no item anterior será
INABILITADO/DESCLASSIFICADO, ressalvado o tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006.
16.14. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
16.15. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
16.15.1.
habilitação.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de

16.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
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regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
16.17. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com
alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.
16.20. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeira
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
16.21. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
16.22. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
16.23. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
16.24. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
17.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar da solicitação do Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:
17.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
17.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento, endereço físico e eletrônico, telefones para contato, e indicação do(s) representantes aptos
para assinatura dos futuros instrumentos contratuais.
17.1.3. Conter planilha orçamentária dos custos dos serviços individualizados detalhados, conforme
modelo inserido no termo de referência.
17.2. 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.
17.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como referência, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
17.3. A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante de que: a) o prazo de validade da
proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega; b) o prazo de pagamento será de até 30
(trinta) dias, contados da data de recebimento dos serviços e diante da nota fiscal e da comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista; c) Os serviços deverão serem prestados dentro do prazo contratual, em
local indicado na solicitação; d) que o objeto cotado atendem plenamente as especificações
estabelecidas neste edital e o prazo de garantia mínimo será de 90 (noventa) dias; e) conhece e
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cumprirá os termos do edital, integralmente, e deverá ser apresentada na forma do Anexo II deste
instrumento.
17.4. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas neste Edital.
17.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
17.5.1. 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.
17.6. 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.
17.7. 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.
17.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
17.9. 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.
17.10. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda que os serviços deverão
atender todas as especificações constantes do Anexo 1 deste Edital.
17.11. Os PREÇOS deverão ser cotados em moeda corrente nacional e em no MÁXIMO EM DUAS
CASAS DECIMAIS.
17.12. Constituem motivos para a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e os lances: a) que não
atenderem às exigências do edital e seus anexos ou a legislação aplicável; b) omissas ou vagas, bem
como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; c) que
impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste Edital; d)
que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; e) que NÃO apresentarem a
descrição dos serviços ofertado, quando solicitado; e f) as que informarem em sua proposta ou
documentos anexos quaisquer elementos que identifiquem a empresa licitante, violando o sigilo da
proposta.
18. DOS RECURSOS
18.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
18.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
18.2.1. Nesse momento o Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
18.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
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18.2.3. 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.
18.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
18.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
19. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
19.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
19.1.1. 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.
19.1.2. 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, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
19.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
19.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
19.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados cadastrais
contidos nos sistema/plataforma de licitações Eletrônicos, sendo responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.
20. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeira, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
20.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

21. CONTRATAÇÃO
21.1. Homologada a licitação a adjudicatária será convocada para assinar o termo do contrato, no prazo
de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei n. 8.666/93 e 10.520/02.
21.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
21.2.1. Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração,
ou procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
21.3. 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 subsequentes, na ordem de
classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à
contratação.
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21.4. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
21.5. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
21.6. 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 subsequentes, na ordem de
classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à
contratação.
22. DO PREÇO
22.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na forma do art.
65 da Lei Federal 8.666/93.
23. DA EXECUÇÃO
23.1. A execução dos serviços objeto licitado será no Município de JUSSIAPE, Estado da Bahia, dentro
do prazo contratual.
24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
24.1 - DA CONTRATADA:
24.1.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
24.1.2 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
24.1.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no
total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução do
contrato.
24.1.4 - Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
24.1.5 - Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura venha a
sofrer em seu contrato social;
24.1.6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega do objeto
deste Contrato.
24.2 – DA CONTRATANTE:
24.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, às obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
24.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato
24.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na prestação dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
24.2.4 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço prestado em desacordo com o
Contrato;
25. DO PAGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020-PE – FL. 15
Visto da pregoeira

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ETA/JJVCZVHE/4UQZIYABG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
6 de Março de 2020
49 - Ano - Nº 1375

Jussiape
(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(
3

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 029/2020
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH  

_______________________
Funcionário (a).

25.1. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado em parcelas mensais pela prefeitura
municipal no prazo de até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços e o devido atesto da nota
fiscal/fatura, emitida em nome da CONTRATANTE, no valor e condições estabelecidas no contrato.
25.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente
na nota fiscal apresentada.
25.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
25.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
25.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
25.6. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
25.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
25.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
25.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
25.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
25.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
25.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
26.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato
conforme discriminado a seguir:
26.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante
e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao
município.
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26.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
26.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
26.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
26.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
26.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições
legais citada.
26.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.
26. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
26.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
26.2. A impugnação poderá ser encaminhada por forma Eletrônico, pelo e-mail
zoraidemspereira@hotmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço do setor de
licitações e contratos desta Prefeitura.
26.3. Caberá ao Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de um dia útil.
26.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
26.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
26.6. O Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
do edital e dos anexos.
26.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
26.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo Pregoeira, nos autos do processo de licitação.
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26.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
26.9. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeira serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1. 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 Pregoeira.
27.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeira 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
habilitação e classificação.
27.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
27.4. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração
Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato
superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato escrito
e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
27.5. 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.
27.6. 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.
27.7. 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.
27.8. 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.
27.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
27.10. O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
nos
endereços
eletrônicos
http://www.jussiape.ba.gov.br/diarioOficial e www.licitacoes-e.com.br e também poderão ser lidos e/ou
obtidos no endereço do setor de licitações, nos dias úteis, no horário de expediente, mesmo endereço e
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados.
27.11. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos constantes de dotações
consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO
02001.0412200822.002 - GERENCIAMENTO DE ACOES ADMINISTRATVAS E GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03001.0412200822.006 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS SEC DE ADMINISTRACAO
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UNIDADE: 05 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
05001.1236100751.028 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO
05001.1236100752.051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO
05001.1236200752.012 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO MEDIO
20.020 – Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNAT
20.022 – Desenv. Educ. Basica e Valoriz profissionais educ. – FUNDEB 40%
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06003.1030100742.026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA
06003.1030100742.030 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06003.1030400742.024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA
06003.1030400742.029 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
06003.1030500742.031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS
UNIDADE: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
07001.0824300772.069 - AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07001.0824400522.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07001.0824400702.057 - AÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
07001.0824400702.063 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
08001.1545100782.056 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL
08001.1545200782.042 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINSITRATIVAS DA SECRET DE OBRAS
08001.1751200782.040 - MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

27.11.1 A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, salvo se
prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade do
fornecimento;
27.12. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Minuta do Contrato;
Modelo de Proposta de Preços;
Termo Descritivo;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP
Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento às Exigências do Edital.
Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar

JUSSIAPE – BA, 04 de março de 2020.

ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
PREGOEIRA
DECRETO Nº 03/2020, DE 10 DE JANEIRO DE 2020
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020-PE
CONTRATO nº 000/0000
Contrato para a prestação de serviço de locação de
transporte diversos, que entre si celebram a
Prefeitura Municipal de JUSSIAPE e a Empresa...
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE-ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de Direito Público
Interno, inscrita no CNPJ (MF) Nº 13.674.148 / 0001 - 53, com sede na Praça 09 de Julho, Nº 167 –
Bairro Centro – Cidade de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, representada neste ato pelo o Senhor
Prefeito Éder Jakes Souza Aguiar, CPF nº 657.434.155-87, doravante denominada de
CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa CONTRATADA: ________________________,
pessoa jurídica de direito privado , registrada no CNPJ Sob o Nº ___________________ / ______,
com sede na ____________________________, representada neste ato pelo Srº
___________________________, portador do RG Sob o Nº
_____ e no CPF Sob o Nº
____________, doravante denominada de CONTRATADA, firmam nesta ato, o presente contrato,
na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 - O presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de
veículos diversos, para atender as necessidades das secretarias deste município, conforme Edital
do Pregão Eletrônico 001/2020-PE e seus anexos;
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é o de Menor Preço Global, com pagamento mensal, em obediência
ao Edital do Pregão Eletrônico 001/2020-PE e seus Anexos, que a este integra, independentemente
de transcrição, e à Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações introduzidas pela Lei
Federal N° 8.883/94.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS
3.1 – O prazo para execução será do ato da assinatura deste contrato a 00 de xxxxxxxx de 0000.
3.2 –A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, podendo
ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade dos
serviços.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 – Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de
R$ 000.000,00 (xxxx xxxx xxxx xxxx), amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal.
4.1.1-Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos, sobretaxas,
encargos sociais e trabalhistas para a execução dos serviços.
4.2 – O pagamento equivale à execução dos serviços, especificados no processo licitatório, de
acordo com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão Eletrônico nº.
001/2020-PE.
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4.3 - O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias,
mediante a apresentação da Nota Fiscal e atesto do gestor da contratação.
4.4. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.
4.4.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas
saneadoras.
4.4.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação
e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
4.5. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
CLÁUSULA QUINTA – ORIGEM DOS RECURSOS
5.1 - As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base no Edital do
Pregão Eletrônico 001/2020-PE correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas
no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ...................
ATIVIDADE: .................................
ELEMENTO: ......................................
CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 – DA CONTRATADA:
6.1.1 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
6.1.2 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
6.1.3 – A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas
expensas, no total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique
a execução do contrato.
6.1.4 – Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
6.1.5 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura
venha a sofrer em seu contrato social;
6.1.6 – A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
6.2 – DA CONTRATANTE:
6.2.1 – Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
6.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
6.2.4 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com
o Contrato;
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 – Considerando que os pagamentos serão efetuados após a execução dos serviços, não há
nenhum risco futuro para o Município, contudo, fica estipulada multa de 30% (trinta por cento) em
desfavor da CONTRATADA, se porventura violar qualquer cláusula deste contrato.
CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES E PENALIDADES
8.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato
conforme discriminado a seguir:
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves
ao município.
8.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93
e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
8.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará
o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
I10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
II 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do serviço não realizado;
III 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada
dia subsequente ao trigésimo.
8.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
8.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
8.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.
8.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os
que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:
9.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
9.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas nos
arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
10.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico 001/2020-PE e
adjudicado á Empresa XxxxxXxxxxXxxxx.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- REAJUSTAMENTO E REVISÃO
11.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na forma do
art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
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12.1 – A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de publicação
previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS:
13.1 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário, por conveniência do fornecedor ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
13.2 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações
e contratações promovidas pela administração pública.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
14.1 – As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Livramento de Nossa
Senhora, Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
JUSSIAPE – Bahia, ---- de xxxxxxxx de 0000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:
1. ______________________________

2. ___________________________

CPF:___________________________

CPF:_________________________
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
A PREGOEIRA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
001/2020-PE

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos diversos, para
atender as necessidades das secretarias deste município.
Dados a constar na proposta
Razão Social
Nome de Fantasia
CNPJ
Inscrição Estadual
Endereço
Telefone/fax
E-mail
Banco/Agencia/Conta Corrente
Cidade
Nome do representante legal
Endereço residencial do representante Legal
Identidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
Telefones (Fixo e celular) do representante Legal

LOTE ÚNICO
ITEM

1

2

VEÍCULO/TIPO

MOTOCICLETA
MOTOR QUATRO
TEMPOS, 149 A 190
CILINDRADAS,
COMBUSTÍVEL
GASOLINA (FLEX)
VEICULO TIPO
POPULAR/PASSEIO,
COMBUSTÍVEL:
TECNOLOGIA FLEX,
MOTORIZAÇÃO
MÍNIMA: 1.0
CILINDRADAS.
POTÊNCIA LÍQUIDA
MÁXIMA NÃO
INFERIOR A: 95 CV
(GASOLINA) E 97
CV (ÁLCOOL).

QUANT

UND

COMBUSTÍVEL

MESES

MENSAL

PERCURSO

10

und

Gasolina

09

MENSAL

Indeterminado

14

und

Gasolina/
álcool

09

MENSAL

Indeterminado

VALOR
UNIT R$

VALOR
MENSAL R$
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3

4

5

6

7

8

9

VEÍCULO TIPO
PICAPE 4X4 CABINA
DUPLA, MOTOR
ACIMA DE 2.8
ACIMA,
COMBUSTÍVEL
DIESEL,.
CAMINHÃO
CAÇAMBA
BASCULANTE,
CAPACIDADE 06
(SEIS) M³,
CAMINHÃO PIPA –
CAP A PARTIR DE
9.000 LITROS
CAMINHÃO
COMPACTADOR DE
LIXO
COM
CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 9M³
DE ENTULHOS
VEICULO DE
PASSAGEIRO,
PARA
TRANSPORTE DE
PESSOAL URBANO
E VIAGEM, TIPO
VAN,
MOTORIZAÇÃO
MÍNIMA 2.0
CAPACIDADE DE
NO MÍNIMO 15
PASSAGEIROS
SENTADOS ALÉM
DO MOTORISTA,
MOVIDO A DIESEL,
DIREÇÃO
HIDRÁULICA, AR
CONDICIONADO,
CARRO/VEÍCULO
ABERTO
COM
CARROCERIA
DE
MADEIRA,
CÂMBIO
MANUAL DE CINCO
MARCHAS, TRAÇÃO 4X2
DIREÇÃO HIDRÁULICA,
PESO BRUTO MÍNIMO
DE 4.500 KG,
CAPACIDADE DE
CARGA ÚTIL DE NO
MINIMO 2.000 KG / ANO
MODELO COM IDADE
NÃO SUPERIOR A 10
ANOS
VEÍCULO
TIPO
PICAPE, MOTOR NO
MÍNIMO 1.4, FLEX.

09
1

und

diesel

3

und

Diesel

3

und

Diesel

1

und

Diesel

3

und

Diesel

1

und

Diesel

Gasolina/
álcool

MENSAL

Indeterminado

09

MENSAL

Indeterminado

09

MENSAL

Indeterminado

MENSAL

Indeterminado

MENSAL

Indeterminado

09

MENSAL

Indeterminado

09

MENSAL

Indeterminado

09

1

09

VVALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ .........(....)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020-PE – FL. 7
Visto da pregoeira

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ETA/JJVCZVHE/4UQZIYABG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
6 de Março de 2020
60 - Ano - Nº 1375

Jussiape
(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(
3

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 029/2020
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH  

_______________________
Funcionário (a).

Local de Execução: A execução dos serviços objeto licitado será no Município de JUSSIAPE,
Estado da Bahia, dentro do prazo contratual.
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos, sobretaxas, encargos sociais
e trabalhistas para a execução dos serviços
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

xxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO III
TERMO DESCRITIVO

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
001/2020-PE

OBJETO
Contratação de serviços de locação de veículos diversos, para atender as necessidades das
Secretarias deste Município.
MOTIVAÇÃO
Este Termo Descritivo tem por objetivo instruir as condições que nortearão o desenvolvimento dos
serviços de transporte no município de JUSSIAPE.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
A CONTRATADA se obriga sob as responsabilidades legais nos termos da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e do Código Civil Brasileiro, prestando toda assistência técnica-administrativa
necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.
MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.
Caberá à Fiscalização a apreciação e o julgamento da qualidade dos serviços utilizados,
ferramentas e equipamentos.
DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
1 - DISPOSIÇÕES GERAIS
a) As despesas com abastecimento de combustível dos veículos locados correrão por conta da
CONTRATANTE.
b) Manutenção preventiva e corretiva do veículo, incluindo os serviços de funilaria, pintura,
troca de pneus, lubrificação, bem como substituição de peças desgastadas por conta da
CONTRATANTA.
c) Motorista remunerado pela CONTRATADA.
d) Assegurar que os motoristas condutores dos veículos locados portem Carteira Nacional de
Habilitação dentro do prazo de validade;
e) Integrarão ao serviço, e deverá ser apresentado pela empresa licitante para a execução do
serviço em comento os seguintes veículos:
ITEM
1
2
3

VEÍCULO/TIPO

QUANT

MOTOCICLETA MOTOR QUATRO TEMPOS, 149 A 190
CILINDRADAS, COMBUSTÍVEL
GASOLINA (FLEX)
VEICULO TIPO POPULAR/PASSEIO, COMBUSTÍVEL: TECNOLOGIA FLEX,
MOTORIZAÇÃO MÍNIMA: 1.0 CILINDRADAS. POTÊNCIA LÍQUIDA MÁXIMA NÃO
INFERIOR A: 95 CV (GASOLINA) E 97 CV (ÁLCOOL).
VEÍCULO TIPO PICAPE 4X4 CABINA DUPLA, MOTOR ACIMA DE 2.8 ACIMA,
COMBUSTÍVEL DIESEL,.

10

14

1
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4

CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, CAPACIDADE 06 (SEIS) M³,

3

5

CAMINHÃO PIPA – CAP A PARTIR DE 9.000 LITROS

3

6

CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 9M³ DE
ENTULHOS

1

7

8

9

f)

_______________________
Funcionário (a).

VEICULO DE PASSAGEIRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL URBANO E VIAGEM,
TIPO VAN, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.0 CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15
PASSAGEIROS SENTADOS ALÉM DO MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, DIREÇÃO
HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO,
CARRO/VEÍCULO ABERTO COM CARROCERIA DE MADEIRA, CÂMBIO MANUAL DE
CINCO MARCHAS, TRAÇÃO 4X2
DIREÇÃO HIDRÁULICA, PESO BRUTO MÍNIMO DE 4.500 KG, CAPACIDADE DE CARGA
ÚTIL DE NO MINIMO 2.000 KG / ANO MODELO COM IDADE NÃO SUPERIOR A 10
ANOS
VEÍCULO TIPO PICAPE, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, FLEX

3

1

1

Todos os veículos devem estar com seus documentos em dia com os demais equipamentos
de série não especificados anteriormente e com os equipamentos obrigatórios exigidos pelo
CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).

g) Os tipos de veículos devem ser adequados aos serviços, levando em consideração o tipo de
pavimento, acesso, circulação de pedestres, entre outros.
h) Quanto aos veículos, para execução do serviço, objeto desta licitação, serão observados
pela fiscalização, ressaltando que todos devem estar em bom estado de conservação e
pleno funcionamento:
x Quanto ao estado de conservação dos veículos
9 Estado dos pneus;
9 Sistema de frenagem;
9 Suspensão;
9 Faróis noturnos;
9 Piscas, sinalização e alerta;
9 Pintura;
9 Equipamentos de segurança obrigatórios;
x Quanto ao desempenho do veiculo:
9 Será realizado um teste de rua para checagem de funcionamento do veículo e
checagem dos equipamentos de segurança.
9 A avaliação será periódica, de acordo com as especificações da Administração
Municipal.
i)

Deverão ser respeitados os limites de ruído estabelecidos nas normas e disposições legais;
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
001/2020-PE

A (nome da empresa) ............................................................................ CNPJ, nº...............................,
com sede à .................................................., declara, sob as penas da lei, que em suas instalações,
não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a
realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 anos.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP)
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
001/2020-PE

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) DECLARA sob as penas da lei que é Microempresa – ME ou Empresa de
Pequeno Porte – EPP, conforme o caso, na forma da Lei Complementar Federal Nº 123/2006.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
001/2020-PE

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr.
___________________, CPF _______________________ DECLARA para fins de cumprimento do
Art. 4º, Inciso VII da Lei 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis
conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 que atende plenamente os requisitos de
habilitação constantes do Edital.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
001/2020-PE

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00 não está impedida de
licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado
sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 031/2020.

ABERTURA: 19/03/2020, 09h:00.

Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica para o fornecimento de refeições aos servidores
e contratados, durante a execução e prestação dos seus serviços em diversas localidades e para
as diversas secretarias deste município.
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2020.
EMPRESA: ......................................................................................
ENDEREÇO: ........................................................................................
BAIRRO:..................CIDADE:....................................ESTADO ..............
CNPJ: ................................................................................................
NOME COMPLETO DO CONTATO: ...........................................................
FONE:(.....) .............................................FAX: (....) .........................
E-MAIL: ........................................................................................................
OBSERVAÇÃO:
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de JUSSIAPE – BA e essa empresa, solicito de
Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de Licitação e/ou enviar via
e-mail para zoraidemspereira@hotmail.com. A não remessa do recibo exime ao Setor de Licitação
retificações ocorrida no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

................, ....... de ......................... de .......

........................................................................................
(assinatura do representante legal)
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MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2020
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público aos interessados que, de acordo com a Lei N.º 8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e
suas alterações, Lei N.º 10.520/02, de 17 de Julho de 2002, que institui a modalidade Pregão, encontra-se aberta a
licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO por lote, e que, em 23/01/2020 as
08:00h, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada à Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro, na
Prefeitura Municipal de JUSSIAPE, estará recebendo propostas e documentação objetivando a contratação de
pessoa física ou jurídica para o fornecimento de refeições aos servidores e contratados, durante a
execução e prestação dos seus serviços em diversas localidades e para as diversas secretarias deste
município, através de Pregoeira nomeado pela DECRETO Nº 03/2020, DE 10 DE JANEIRO DE 2020.
A presente licitação será regida pela normas da Lei Federal Nº 10.520/02, datada de 17 de Julho de 2.002,
aplicando – se, subsidiariamente, as normas da Lei Federal Nº 8.666/93, datada de 21 de Junho de 1.993 e suas
alterações posteriores.
O PREGÃO PRESENCIAL a que se refere este Edital poderá ser adiado ou revogado por interesse público,
ou anulado, nos termos da Lei, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização, por
esses fatos, de acordo com o disposto no Art. 49, da Lei Federal Nº 8.666/93.
Os interessados poderão retirar o Edital de Licitação, contendo todas as especificações, bem como obter
esclarecimentos e dirimir dúvidas quanto às suas disposições, até o dia anterior à data de recebimento da
documentação de habilitação e das propostas financeiras, na Praça 09 de Julho, Nº 167 – Bairro Centro, Cidade de
JUSSIAPE, ou pelo telefone 0 (**) 77 3414 – 2263 e Fax 0 (**) 77 3414 – 2103, de segunda a sexta – feira, no
horário das 8:00 às 12:00 Horas, ou pelo site www.jussiape.ba.gov.br.
OBS: Se no dia supracitado for feriado e/ou ponto facultativo, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a este PREGÃO PRESENCIAL será realizado, no mesmo local e no mesmo horário, no
primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA.
1- DO REFEIÇÕES
1.1. A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
AOS SERVIDORES E CONTRATADOS, DURANTE A EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS EM
DIVERSAS LOCALIDADES E PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.
1.2. O presente PREGÃO PRESENCIAL, será do Tipo MENOR PREÇO POR LOTE, DETALHADO POR
REFEIÇÕES.
2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
Deverão ser entregues, a Pregoeira, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na data, horário e
endereço referidos, 2 (dois) envelopes com as seguintes indicações externas:
NO PRIMENTO ENVELOPE:
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA
Praça 09 de Julho, Nº 167 – Bairro Centro, Cidade de JUSSIAPE.
Setor de Licitações
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Pregão Presencial n.º 021/2020
Envelope n.º 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
Abertura: (dia, mês, ano e horário).
Licitante: (denominação social completa da empresa e n.º do CNPJ)
NO SEGUNDO ENVELOPE:
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA
Praça 09 de Julho, Nº 167 – Bairro Centro, Cidade de JUSSIAPE.
Setor de Licitações
Pregão Presencial n.º 021/2020
Envelope n.º 2 - DOCUMENTAÇÃO
Abertura: (dia, mês, ano e horário).
Licitante: (denominação social completa da empresa e n.º do CNPJ)
3 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
3.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da data
fixada para o recebimento das propostas.
3.1.1. Caberá ao pregoeira encaminhá-las à autoridade competente, que decidirá no prazo de vinte e
quatro horas.
3.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Não será admitida a participação de empresas que se encontre em regime de concordata (recuperação)
ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação.
4.2. Não será admitida a participação de empresas e ou de pessoas físicas que estejam com o direito de
licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.
4.3. Os participantes deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.
7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 28 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a
qualquer tempo.
5 - CREDENCIAMENTO
5.1. Os licitantes deverá fazer-se presente junto ao Pregoeira mediante somente um representante legal,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame.
5.2 Se pessoa jurídica:
5.2.1 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular,
atribuindo ao credenciado poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da proponente,
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5.2.3 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar
cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.2.4. Tanto na Credencial como na Procuração deverão constar, expressamente, os poderes para formular
lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos
em todas as fases licitatórias.
5.2.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa, o qual deverá estar munido de Cédula de
Identidade.
5.3. Se pessoa física
5.3.1. Cópia do CPF e RG.
5.4. O Credenciamento, juntamente com os documentos da sua comprovação, não serão devolvidos e
deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão ao Pregoeira, fora dos envelopes de preços
e da documentação.
5.5. Para exercer o direito de participar do pregão, é obrigatória a presença de representante legal da licitante
à sessão pública referente ao mesmo, sob pena do não recebimento dos envelopes.
5.6. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeira ficará impedido de
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de
renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de
abertura dos envelopes (PROPOSTAS FINANCEIRA) ou (DOCUMENTAÇÃO) relativos a este PREGÃO.
5.6.1. Neste caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço
apresentado na proposta financeira escrita, para ordenação das propostas e apuração das de MENOR
PREÇO POR LOTE, POR REFEIÇÕES .
5.7. Um vez entregues todas as credenciais, que não devem constar nos envelopes referentes à
(PROPOSTA DE PREÇOS) e (HABILITAÇÃO), não será permitida a participação de licitantes retardatários.
5.8. Serão aceitas propostas encaminhadas por portadores que não estejam devidamente credenciados.
Neste caso, a licitante ficará impossibilitada de formular lances verbais, após a classificação preliminar, bem
como perderá o direito de interpor recurso das decisões do Pregoeira e de se manifestar durante os
trabalhos.
6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope N.º 1:
6.1. A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado e elaborada em 1 (uma) via digitada, datilografada e
ou caneta esferográfica, assinada em sua última folha e ou rubricada nas demais pelo interessado ou seu
bastante procurador, sem entrelinhas, emendas ou rasuras. A proposta deverá apresentar também a razão
social, o n.º do CNPJ – MF e o nome completo de seu signatário.
6.2. As propostas deverão conter:
a) PREÇO UNITÁRIO proposto para cada item (REFEIÇÕES ), expresso em reais, à vista, válido para ser
praticado desde a data da apresentação da proposta, até o efetivo pagamento.
b) CONDIÇÕES das REFEIÇÕES ofertados para prestação dos serviços, bem como as especificações
detalhadas do mesmo, consoante exigências editalícias;
c) VALIDADE DA PROPOSTA, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
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OBS: O(s) licitante(s) vencedora(s) terá(ão) o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
contados do final da sessão, para apresentarem suas propostas adaptadas
aos valores por ele(s) vencido(s) ao Pregoeiro, com os valores devidamente
descriminados por roteiro.
6.3. Os preços ofertados devem ser cotados em moeda corrente nacional, contendo até duas casas
decimais.
6.4. Em caso de omissão do prazo de validade da proposta e garantia, será implicitamente considerado o
prazo acima estabelecido.
6.5. Nos preços cotados devem estar inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como:
despesas com custo, transporte, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e
parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e
todos os ônus diretos;
6.6. Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta poderá
ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim concordar.
6.7. Poderão ser admitidos, pelo pregoeira, erros de naturezas formais, desde que não comprometam o
interesse público e da Administração.
6.8. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a aquisição dos itens,
REFEIÇÕES desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a
erro ou má interpretação de parte da licitante.
7 - DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope N.º 2:
7.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos:
7.2 Se pessoa jurídica:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações
contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações,
estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual Administração,
registrados e publicados;
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e ou prova de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
e) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da Certidão Negativa
de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão Negativa de Dívida Ativa para com a
União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
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f) certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição fiscal do
estabelecimento licitante;
g) certidão que prove a regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS);
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT)
i) declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação;
j) declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituição Federal.
l) certidão negativa de falência ou concordata (recuperação) expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias.
7.3. Se pessoa física:
a) Cópia do CPF e RG
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da Certidão Negativa
de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão Negativa de Dívida Ativa para com a
União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
b) certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição fiscal do
estabelecimento licitante;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT)
d) declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação;

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E ETAPA DE LANCES
8.1. Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão Pública do
Pregão, o Pregoeira receberá os envelopes n.º 1 - Proposta e n.º 2 - Documentação e procederá a abertura
dos envelopes contendo as propostas, verificando a aceitabilidade quanto a confecção das REFEIÇÕES ,
classificando o autor da proposta de menor preço, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente a de menor preço.
8.1.1. Os licitantes que ofertarem serviços e ou produtos em desacordo com o solicitado em edital, terão
as suas propostas desclassificadas, sendo excluídas da fase de lances.
8.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas
no subitem 8.1, o Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
escritas.
8.3. Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
8.4. O Pregoeira convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente
de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, não havendo mais lances de menor preço,
será realizado o sorteio.
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8.4.1. Os lances serão pelo PREÇO UNITÁRIO.
8.5. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, após abertos os envelopes n.º 1 Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes neste edital.
8.6. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará exclusão da
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito
de posterior ordenação das propostas.
8.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço e o valor estimado pela Administração.
8.7.1. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e seu preço seja
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, podendo o Pregoeira negociar para que
seja obtido o preço melhor.
9 - DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO.
9.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto a confecção das REFEIÇÕES
e preço, decidindo
motivadamente a respeito.
9.2. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
9.3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendolhe adjudicado o(s) item(s) do certame.
9.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeira
examinará as ofertas subseqüentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda
ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o item.
9.5. Nas situações previstas nos subitens 9.4 e 9.5, o Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor.
9.6. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre REFEIÇÕES e rubrica.
9.7. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.7.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o
licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeira.
9.8. O recurso contra a decisão do Pregoeira não terá efeito suspensivo.
9.9. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudicará e homologará o(s) item(s) à licitante vencedora do certame.
9.10. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases
preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeira e pelos representantes
credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeira, sendo exibidos às licitantes na reabertura da sessão ou na
nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos, na qual será obrigatória a presença
de todas as licitantes, sob pena de desclassificação da proposta e decadência dos direitos das
mesmas, inclusive quanto a recursos.

Pregão Presencial nº 021/2020 – FL. 8

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ETA/JJVCZVHE/4UQZIYABG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Visto da pregoeira

Sexta-feira
6 de Março de 2020
75 - Ano - Nº 1375

Jussiape

PROCESSO ADMINISTRATIVO

(67$'2'$%$+,$
3
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(

Nº: 031/2020
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  

_______________________
Funcionário (a).

9.11. O prazo que trata o item anterior poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que seja
requerido pelo interessado e que sua concessão não interfira no procedimento licitatório. O pedido deverá ser
feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
9.11.1 A não regularização da documentação no prazo fixado no item 9.12, implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
9.12. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeira anunciará o licitante vencedor.
9.13. Havendo conveniência, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, testes e análises das REFEIÇÕES
da prestação de serviços junto a Administração, cujas despesas correrão por conta do licitante.
9.13.1. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo pregoeira,
estará sujeito a desclassificação do item proposto.

10 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. A adjudicação da confecção de REFEIÇÕES
sempre que não houver recurso.

do presente certame será viabilizada pelo pregoeira

10.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará e adjudicará em nome da empresa vencedora (Física ou Jurídica) as REFEIÇÕES , podendo revogar a
licitação nos termos do Art. 49 da Lei Federal 8.666/93.
10.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada
depois da adjudicação das REFEIÇÕES ao proponente vencedor pelo Pregoeira.
11 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
a)
Prestar os serviços de confeccionar as REFEIÇÕES
edital, Anexo VI, e em consonância com a proposta de preços;

licitados conforme especificações deste

b) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
d) arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência
ou irregularidade cometida na execução do contrato;
e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado
do contrato ou da nota de empenho;
12 - DA ENTREGA, GARANTIA DOS SERVIÇOS.
12.1. Os serviços ora licitados deverão estar em perfeita ordem, cujo pagamento será realizado em até 15
(quinze) dias a contar do recebimento da Nota de Empenho, no Prédio da Prefeitura Municipal de
JUSSIAPE, localizada no Largo do Rosário, Nº 01 – Bairro Centro – JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA.
12.2. Toda e qualquer REFEIÇÕES fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada à
licitante vencedora ficando entendido que correrão por sua conta e risco, sendo aplicadas também, as
sanções previstas neste edital.
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13 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
13.1. Os serviços, REFEIÇÕES
recebido.

desta licitação, se estiverem de acordo com o edital e a proposta, será

13.2. A aceitação das REFEIÇÕES , não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade,
qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente.
13.3. Os serviços recusados serão considerados como não entregue.
13.4. Os custos de substituição dos serviços recusados, bem como quaisquer outras despesas decorrentes,
correrão por conta da contratada.
13.5. O licitante contratado terá o prazo máximo de até 5 (cinco) dias para repor os serviços recusados, após
notificação da Administração, através das Secretarias.
14 - DO PAGAMENTO
14.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a data de entrega e aceitação dos serviços,
mediante apresentação de nota fiscal.
14.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação
da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
15 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
15.1. Dos atos relativos à Licitação em questão cabem recursos na forma do Art. 109 da Lei 8.666/93, tendo
efeito suspensivo àqueles relativos a habilitação ou inabilitação e julgamento das propostas.
15.2.

Durante a realização do certame, os recursos se darão da seguinte forma:
15.2.1.
A licitante deverá registrar em ata, a síntese das razões do recurso, sob pena
de perda do direito de recorrer, devendo apresentá-las por escrito, obrigatoriamente, no prazo de 3
(três) dias úteis.

15.3. O recurso contra decisão do Pregoeira terá efeito suspensivo.
15.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação somente dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15.5. Interposto o recurso, os demais licitantes estarão desde logo cientificados para apresentação de
contra razões, no prazo de até 3 (três) dias úteis, que começarão a correr ao término do prazo do
recorrente.
15.6. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante, durante a sessão deste PREGÃO,
implicará decadência do direito de recurso.
15.7. Os recursos e as contra-razões serão dirigidos ao Pregoeira, o qual deverá examiná-los e submetêlos à autoridade competente, que decidirá sobre a sua pertinência.
15.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os prazos legais, bem como os que forem
enviados por FAX.
15.8.1. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos licitantes, na Secretaria
Municipal de Administração, através do Pregoeira e da equipe de apoio.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A aplicação de penalidades à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do
Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei 8.666/93.
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16.1. Caso a empresa vencedora se recuse a fornecer os serviços, REFEIÇÕES ora contratado, sem motivo
justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada
ou cumulativamente:
a) advertência, por escrito:
b) multa sobre o valor global da contratação:
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
d) declaração inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
16.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa
por escrito, de maneira que não prejudique a prestação dos serviços, até o termino da prestação de
serviços, REFEIÇÕES desta licitação, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação.
16.1.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), a CONTRATANTE oficiará à contratada comunicando-a da data limite.
16.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem
15.1, sem prejuízo da aplicação do contido no subitem 15.2.
16.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade
cometida pela CONTRATADA acarrete consequências de pequena monta.
16.1.5. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato, podendo aplicar
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
16.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por
cento) sobre o valor global do contrato.
16.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou
prejuízos à Administração, será aplicado ao licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de
entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu Objeto, não
mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato, e das demais cominações legais.
16.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de
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 depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
16.2. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global
contratado a título de mora, por descumprimento de obrigação contratual e/ou por dia de atraso no
cumprimento de qualquer prazo previsto neste instrumento contratual, independente da notificação prevista
no subitem 16.1.2.
16.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE, pela CONTRATADA,
serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da CONTRATANTE, ou
cobrados judicialmente.
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16.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem
anterior.
16.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que a CONTRATANTE aplique
à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 16.1.
16.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de
processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório.
17 – DO CONTRATO COM A LICITANTE
17.1. Homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Administração, convocará no prazo de até 05 (cinco)
dias, o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para assinatura do contrato, sob pena de decair o
direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93.
17.2. Caso o licitante adjudicatário não assine o Contrato no prazo e condições estabelecidas, o Pregoeira
poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até chegar a
um vencedor ou recomendar a revogação da licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81,
da Lei N.º 8.666/93.
18 – DA RESCISÃO DO CONTRATO
A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que estabelecem
os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados:
UNIDADE: 02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Projeto/Atividade : 2006 – Gerenciamento das Ações Administrativas da Secretaria Administração
Elemento despesa: 3.3.9.0.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
3.3.9.0.36.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
UNIDADE: 02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto/Atividade : 2026 – Manutenção do Programa de Atenção Básica.
2027 – Ampliação e Manutenção do Programa Saúde da Família.
2.030 – Gerenciamento das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Elemento despesa: 3.3.9.0.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.9.0.36.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Código orçamentário: 02.08.00 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Projeto/Atividade: 2042 – Gerenciamento das Ações Administrativas da Secretaria De Obras.
2056 – Manutenção da Limpeza Publica Municipal
Elemento despesa: 3390.39.99 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica.
3.3.9.0.36.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
UNIDADE: 02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade : 2014 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental
2022 – Desenv. Educ. Basica e Valoriz. Profissionais Educ-FUNDEB40%
Elemento despesa:3.3.9.0.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.9.0.36.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
UNIDADE: 02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
Projeto/Atividade : 2036 – Gerenciamento das Ações Do Fundo Municipal De Ação Social
1.020 – Centro de Referência de Assistência Social
Elemento despesa:3.3.9.0.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
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3.3.9.0.36.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
UNIDADE: 02.10.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER.
Projeto/Atividade:
2.048 - Promoção e Realização de Eventos Culturais, Tradicionais e Cívicos.
Elemento despesa:
3390.39.99 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica.
3.3.9.0.36.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
20 – DAS PENALIDADES
20.1. Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações expressas neste Edital e/ou na
Proposta-Detalhe, inclusive prazo de entrega, ficará o licitante sujeito às seguintes penalidades, previstas no Artigo
87º da Lei Federal Nº 8.666 / 93, datada de 21 de Junho de 1.993, e suas alterações posteriores.
a) Advertência;
b) Multa moratória de 1.00% (um) por cento ao dia útil de atraso, até no máximo de 20% (Vinte) por
cento sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com os Órgãos da Administração
Pública Municipal Direta e Indireta, por prazo de 6 (Seis) meses a 2 (Dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal Direta ou
Indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, na forma do inciso IV do Artigo 87º da Lei
Federal Nº 8.666 / 93.
20.2. A multa prevista no subitem acima não tem caráter compensatório, porém moratória, e seu pagamento
não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pelas perdas e danos ou prejuízos decorrentes das infrações
cometidas.
20.3. Os valores devem ser recolhidos a favor da Prefeitura Municipal de JUSSIAPE, em sua
TESOURARIA, no prazo de 10 (Dez) dias úteis, a contar da notificação escrita, podendo a Prefeitura Municipal de
JUSSIAPE, desconta - los das faturas por ocasião de seus pagamentos, se assim julgar conveniente, e até mesmo
cobra-los executivamente em juízo.
20.4. Caberá recurso no prazo de 5 (Cinco) dias úteis, contra a aplicação das multas, na forma do Artigo
109º da Lei Federal Nº 8.666 / 93.
21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. É facultado ao Pregoeira oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação,
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.
21.2. A critério da Administração as REFEIÇÕES
da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou
supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.
21.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão,
sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93.
21.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos ao procedimento licitatório serão
prestados pelo Pregoeira Oficial e membros da Equipe de Apoio e ou servidores do Município de JUSSIAPE,
ESTADO DA BAHIA, situada Praça 09 de Julho, Nº 167 – Bairro Centro, Cidade de JUSSIAPE, ou pelo
telefone 0 (**) 77 3414 – 2263 e Fax 0 (**) 77 3414 – 2103, de segunda a sexta – feira, no horário das 8:00 às
12:00 Horas, ou pelo site www.jussiape.ba.gov.br.
21.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeira, que decidirá com base na legislação em vigor.
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21.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
21.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal JUSSIAPE, na data marcada, a reunião realizar-se-á
no primeiro dia útil subseqüente na mesma hora e local.
21.8. O Município de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, reserva-se o direito de anular ou revogar a presente
licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.
21.9. Integra este Edital Pregão Presencial:
ANEXO I – Minuta do Contrato;
ANEXO II – Declaração da Superveniência de Fato Impeditivo de sua Habilitação;
ANEXO III – Declaração do Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art 7º da Constituição Federal.
ANEXO IV – Declaração, sob as penalidades cabíveis, de Atendimento aos Requisitos de Habilitação.
ANEXO V – Modelo de Procuração para Credenciamento.
ANEXO VI – Planilha Orçamentária Proposta de Preços.
ANEXO VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar ou Contratar com a
Administração Publica.

MUNICÍPIO DE JUSSIAPE, 04 DE MARÇO DE 2020.

ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
PREGOEIRA
DECRETO Nº 03/2020, DE 10 DE JANEIRO DE 2020
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ANEXO I
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020

MINUTA DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MINUTA DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE
SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE E A:
______________________________.
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE-ESTADO DA BAHIA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de Direito
Público Interno, inscrita no CNPJ (MF) Nº 14.283.859/0001-06, com sede no Largo do Rosário, Nº 01 – Bairro
Centro – Cidade de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, representada neste ato pelo o Senhor Prefeito
XXXXXXXXXXX, inscrito no RG Sob o NºXXXXXXXX, expedida pela SSP/BA, e inscrita no CPF/MF sob nº
XXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante
denominada de CONTRATANTE, e do outro lado a(o) CONTRATADA: ________________________,
pessoa___________ , registrada no CNPJ (CPF) Sob o Nº ___________________ / ______, com com endereço na
____________________________, representada neste ato pelo Srº ___________________________, portador do
RG Sob o Nº ___________ e no CPF Sob o Nº ____________, doravante denominada de CONTRATADA, tendo
em vista a contratação, o disposto na Lei Federal Nº 8.666 / 93 e demais disposições, e a HOMOLOGAÇÃO,
datada de ____ / __________ de 2017, do PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020, tem justo e acordado o seguinte:
FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de Licitação, modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 021/2020, tombado na Prefeitura Municipal de JUSSIAPE, pelo qual foi escolhida a proposta
apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei Federal Nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores, da Lei Federal Nº 10.520 / 02, datada de 17 de Julho de 2.002, que institui a
Modalidade PREGÃO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATADO
1.1.
O presente contrato tem como Objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA O
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES E CONTRATADOS, DURANTE A EXECUÇÃO E
PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES E PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS
DESTE MUNICÍPIO, de acordo com as especificações constantes no ANEXO VI, do Edital do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 021/2020, que fica fazendo parte integrante do mesmo, independentemente de transição.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL, DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA
2.1. Os serviços, constante do objeto contratado deverão ser prestados conforme especificações técnicas, DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, de segunda à sexta-feira.
2.2. A CONTRATADA será responsável por todas as despesas decorrentes da execução de todas as fases da
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, no tocante a material, insumos, encargos, transportes, deslocamentos e
outros ainda que não mencionados.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
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3.1. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:
3.1.1) - PROVISORIAMENTE, no inicio dos serviços do REFEIÇÕES
de sua conformidade com o solicitado no edital de licitação;

_______________________
Funcionário (a).

licitado, para posterior verificação

3.1.2) - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade, objeto da prestação de serviços e
conseqüente aceitação, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados após o recebimento
provisório.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
4.1. O prazo de vigência deste Contrato será até ............................, contados a partir da data de empenho e
assinatura deste, podendo este ser rescindido ou ter seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, na
conformidade do estabelecido na Lei Federal Nº 8.666 / 93, datada de 21 de Junho de 1.993 e suas alterações
posteriores.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O valor global do Objeto deste contrato é de R$ _________________ (______________________).
5.2. O pagamento dar – se - à em Parcelas, sendo a primeira paga até 5º (Quinto) dia útil após o primeiro mês da
efetivação dos serviços prestados, com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada pelo servidor designado
para fiscalizar a execução do Contrato. As demais, também, até 5º (Quinto) dia útil de cada mês, após a efetivação
dos serviços prestados, com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada pelo servidor designado para fiscalizar
a execução do Contrato.
5.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser atestada pelo Preposto das Secretarias. O recibo comprovante da entrega
deverá ser encaminhado a Coordenação Financeira e Contábil, acompanhada de toda a documentação necessária
para que seja efetuado o pagamento.
5.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
atualização financeira.
5.5. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com
multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.
5.6. A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (Hum) por cento do valor da fatura, pelo
não cumprimento do fornecimento dos serviços, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O
valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.
5.7. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que não tenha concorrido de alguma forma pela CONTRATADA,
haverá incidência de correção monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realização.
CLÁUSULA SEXTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
6.1. Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do contrato, será
assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro, na conformidade do disposto no Art. 65º, II, “d”, da Lei Federal Nº 8.666 / 93 e suas alterações
posteriores.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
7.1.

As

REFEIÇÕES

desta

licitação

correrão

à

conta

da

seguinte

dotação

orçamentária:

UNIDADE: 02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Projeto/Atividade : 2006 – Gerenciamento das Ações Administrativas da Secretaria Administração
Elemento despesa: 3.3.9.0.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
3.3.9.0.36.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
UNIDADE: 02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto/Atividade : UNIDADE: 02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Projeto/Atividade : 2026 – Manutenção do Programa de Atenção Básica.
2027 – Ampliação e Manutenção do Programa Saúde da Família.
2030 – Gerenciamento das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Elemento despesa: 3.3.9.0.36.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Elemento despesa: 3.3.9.0.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Código orçamentário:
02.08.00 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Projeto/Atividade: 2042 – Gerenciamento das Ações Administrativas da Secretaria De Obras.
2056 – Manutenção da Limpeza Publica Municipal
Elemento despesa: 3390.39.99 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica.
3.3.9.0.36.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
UNIDADE: 02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade : 2014 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental
2022 – Desenv. Educ. Basica e Valoriz. Profissionais Educ-FUNDEB40%
Elemento despesa:3.3.9.0.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.9.0.36.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
UNIDADE: 02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
Projeto/Atividade : 2036 – Gerenciamento das Ações Do Fundo Municipal De Ação Social
1.020 – Centro de Referência de Assistência Social
Elemento despesa:3.3.9.0.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.9.0.36.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
UNIDADE: 02.10.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER.
Projeto/Atividade:
2.048 - Promoção e Realização de Eventos Culturais, Tradicionais e Cívicos.
Elemento despesa:
3390.39.99 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações expressas neste Contrato, inclusive do prazo
na prestação de serviços, ficará o licitante sujeito às seguintes penalidades, previstas no Artigo 87º da Lei Federal
Nº 8.666 / 93, datada de 21 de Junho de 1.993, e suas alterações posteriores.
a) Advertência;
b) Multa moratória de 1.0 (Hum) por cento ao dia útil de atraso, até no máximo de 20% (Vinte) por cento
sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com os Órgãos da Administração
Pública Municipal Direta e Indireta, por prazo de 6 (Seis) meses a 2 (Dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal Direta ou
Indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, na forma do inciso IV do Artigo 87º da Lei
Federal Nº 8.666 / 93.
8.2. A multa prevista no subitem acima não tem caráter compensatório, porém moratória, e seu pagamento não
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pelas perdas e danos ou prejuízos decorrentes das infrações
cometidas.
8.3. Os valores devem ser recolhidos a favor da Prefeitura Municipal de JUSSIAPE, em sua TESOURARIA, no
prazo de 10 (Dez) dias úteis, a contar da notificação escrita, podendo a Prefeitura Municipal de JUSSIAPE,
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descontá-los das faturas por ocasião de seus pagamentos, se assim julgar conveniente, e até mesmo cobrá-los
executivamente em juízo.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Cumprir fielmente o presente Contrato, de forma que os serviços executados sejam prestados em perfeita
harmonia, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;
9.2. Prestar e entregar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital e na sua
proposta, obedecidos aos critérios da Secretaria de Administração, quanto à qualidade predeterminados;
9.3. Substituir às suas expensas no todo, as REFEIÇÕES em que se encontrarem estragadas, resultantes de dos
transportes indevido, mesmo após ter sido recebido definitivamente as REFEIÇÕES do Contrato.
9.4. Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e quaisquer dano que venha causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da prestação de serviços, não sendo a CONTRATANTE, em
nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.
9.5. Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize a prestação dos serviços.
9.6. Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais durante o mês de referência.
9.7. Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas.
9.8. Fica a CONTRATADA, em consonância com Art. 55 da Lei Federal Nº 8.666/93, obrigado a manter, durante a
execução do Contrato, todas as condições de Habilitação e Qualificação.
9.9. Proceder à realização dos serviços, de acordo com sua proposta de preços e, com as normas e condições
previstas no EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 e seus ANEXOS, inclusive com as prescrições do
Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente, pelas conseqüências de sua
inobservância total ou parcial.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidos na CLÁUSULA QUINTA deste
instrumento.
10.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços com vistas ao seu perfeito
cumprimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
10.3. A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver em, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida
assinatura, conforme o Art. 61, § Único, da Lei Federal Nº 8.666 / 93.
10.4. As REFEIÇÕES
utilizados a serviço desta Prefeitura, deverão ser abastecidos por conta da
CONTRATANTE, mediante requisição assinada por responsável designado para este fim.
10.5. Atestar a execução das REFEIÇÕES do Contrato por meio do responsável designado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATURAL
11.1. Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o
descumprimento por qualquer um das partes, das cláusulas contratuais e nas hipóteses previstas no Arts. 77º, 78º e
79º da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte
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denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias em prejuízo das sanções
legais, inclusive daquelas previstas no Art. 87º, da Lei supra referida.
11.2. As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a
responsabilidade da CONTRATADA, por perdas e danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, em
conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.
11.3. O presente Contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das partes, através
de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, e ainda:
a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante aviso
prévio de 30 (Trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou indenização;
b) Fica o Contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:
1. Falência ou Liquidação da CONTRATADA;
2. Concordata (recuperação) ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou
ainda, sua fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento da CONTRATANTE;
3. Interrupção ou atraso do fornecimento, das REFEIÇÕES deste Contrato;
4. Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou ainda, má fé da CONTRATADA;
5. Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou
alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste Contrato.
11.4. O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que ocorram fatos
supervenientes, imperiosos e alheio da vontade da CONTRATANTE e que tornem impossível a execução do
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
12.1. O fornecimento das mercadorias constantes neste Contrato será fiscalizado por servidor ou comissão de
servidores designados pela Prefeitura Municipal de JUSSIAPE doravante denominados “FISCALIZAÇÃO”, que
terá autoridade para exercer, em seu nome, toda qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da
execução contratual.
12.2. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:
I – Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as
providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo correspondente, cópia
dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências.
II – Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;
III – Encaminhar ao Setor Jurídico, os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas
aplicadas à CONTRATADA bem como os referentes a pagamento.
12.3. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Todo o pessoal que for utilizado na execução deste Contrato será diretamente vinculado e subordinado à
CONTRATADA, não tendo com a CONTRATANTE nenhuma relação jurídica sobre qualquer título ou fundamento.

Pregão Presencial nº 021/2020 – FL. 19

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ETA/JJVCZVHE/4UQZIYABG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Visto da pregoeira

Sexta-feira
6 de Março de 2020
86 - Ano - Nº 1375

Jussiape

PROCESSO ADMINISTRATIVO

(67$'2'$%$+,$
3
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(

Nº: 031/2020
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  

_______________________
Funcionário (a).

13.2. A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, ser ocorrer, provisória ou definitivamente, a
suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos
alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma
proporcional ao fornecimento efetivamente realizado.
13.3. As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus termos,
cláusulas e condições, por si e seus sucessores.
13.4. Para efeitos de direito valem para este Contrato a Lei Federal Nº 8.666 / 93 e suas posteriores alterações, e
demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os
casos omissos, os princípios gerais de Direito.
13.5. A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias,
seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vinculo empregatício que venha a se
configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.
13.6. A CONTRATADA poderá acrescer ou diminuir as REFEIÇÕES da prestação de serviços dentro dos limites
estabelecidos na Lei Federal Nº 8.666 / 93 e suas alterações posteriores.
13.7. É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, o fornecimento de outros serviços que for adjudicado
com conseqüência deste Contrato, sem expressa autorização da Prefeitura Municipal de JUSSIAPE – ESTADO
DA BAHIA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO CONTRATUAL
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca desta Cidade de Livramento de Nossa senhora - BA, para conhecer e decidir
quanto aos litígios que possam decorrer da execução deste Contrato.
E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 02 (Duas) vias, para um só efeito
legal, juntamente com 02 (Duas) testemunhas adiante nomeadas, maiores, idôneas e capazes, sendo um via para a
CONTRATADA, um parte para a CONTRATANTE.
JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, _____ DE _________ DE 2020.
_______________________________________
Prefeitura Municipal de Jussiape
PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATANTE
_____________________________________
NOME DA CONTRATADA
FIRMA / CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: ...........................................................

Nome: .......................................................

CPF Nº: .........................................................

CPF Nº: .....................................................
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ANEXO II
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020

DECLARAÇÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO.

A FIRMA / EMPRESA: ______________________________, Sediada na Rua __________________, Nº
___, Bairro ______, Cidade de _______________________, Estado ______, Inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ MF) Sob o Nº __________________, por seu representante Legal o Srº
________________________, (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.). DECLARA, sob as penas da Lei a
INEXISTÊNCIA de Fatos Superveniente à data de expedição do Certificado de Registro Cadastral apresentado, que
impossibilitem sua HABILITAÇÃO no PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020, pois que continuam satisfeitas as
exigências previstas no Art. 28º da Lei Federal Nº 8.666 / 93 e suas posteriores alterações.

Cidade de ____________, Em _____ de ________ de 2020.

_________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISCO XXXIII,
DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

REF.: (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO).

A FIRMA / EMPRESA: ______________________________, Sediada na Rua __________________, Nº
___, Bairro ______, Cidade de _______________________, Estado ______, Inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ MF) Sob o Nº __________________, por seu representante Legal o Srº
________________________, (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), portador da Cédula de Identidade (RG) Sob o
Nº ________________. DECLARA, para fins do disposto no Inciso V do Art. 28 da Lei Federal Nº 8.666/93, datada
de 21 de Junho de 1.993, acrescido pela Lei 9.854/99, datada de 28 de Outubro de 1.999, que não emprega menor
de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos.

RESSALVA. Emprega menor, a partir de 14 (Quatorze) anos, na condição de aprendiz..

Cidade de ____________, Em _____ de ________ de 2020.

_________________________________
Assinatura do Representante Legal

(Recomendação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO IV
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020

DECLARAÇÃO, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS,
DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
LOCAL E DATA.
À PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA.
Largo do Rosário, Nº 01 – Bairro Centro.
CNPJ (NF) Nº 14.283.859/0001-06
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020.

Sr.º Pregoeira Municipal.
Pela Presente, declaro (amos) nos Termos do Art. 4º, Inciso VII, da Lei Federal Nº 10.520 / 02, datada de 17
de Julho de 2.002, A FIRMA / EMPRESA: ______________________________, Sediada na Rua
__________________, Nº ___, Bairro ______, Cidade de _______________________, Estado ______, Inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ MF) Sob o Nº __________________, cumpre plenamente os
requisitos de HABILITAÇÃO PARA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020, cujo o REFEIÇÕES
:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
AOS
SERVIDORES E CONTRATADOS, DURANTE A EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS EM
DIVERSAS LOCALIDADES E PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

Cidade de ____________, Em _____ de ________ de 2020

_________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA
CREDENCIAMENTO.

Por
este
instrumento
particular
de
Procuração,
A
FIRMA
/
EMPRESA:
______________________________, Sediada na Rua __________________, Nº ___, Bairro ______, Cidade de
_______________________, Estado ______, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ MF) Sob o
Nº __________________, representada neste ato por seu (s), qualificação (ões), do OUTORGANTE (s) o Srº
________________________, (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), portador da Cédula de Identidade (RG) Sob o
Nº ________________ e no CPF Sob o Nº _________________. Nomeia (m) e constitui (em) seu bastante
PROCURADOR, o Srº ____________________________, portador da Cédula de Identidade (RG) Sob o Nº
________________ e no CPF Sob o Nº _________________, a quem confere (imos) amplos poderes para
representar a EMPRESA: ___________________, perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE, no que se
referir ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases
do PREGÃO, inclusive apresentar DELCARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS (Envelope Nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(Envelope Nº 02), em nome da OUTORGANTE, formular verbalmente lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lances,
desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lance (s), negociar a redução de preços,
desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final, manifestar-se imediata e
motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ATA DE
APURAÇÃO, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRA, enfim, praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome da OUTORGANTE.
A Presente Procuração é valida até o dia _______ de ______________ de 2020.

Cidade de ____________, Em _____ de ________ de 2020.

Pregão Presencial nº 021/2020 – FL. 24

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ETA/JJVCZVHE/4UQZIYABG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Visto da pregoeira

Sexta-feira
6 de Março de 2020
91 - Ano - Nº 1375

Jussiape

PROCESSO ADMINISTRATIVO

(67$'2'$%$+,$

Nº: 031/2020
Folha Nº __________.

3
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(
3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD

_______________________
Funcionário (a).

&13-)RQH)D[  

ANEXO VI
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
Referência: Edital do Pregão Nr 021/2020 – Prefeitura Municipal de JUSSIAPE
A Empresa/Pessoa física(nome) .................... sediada à ....................., inscrita no CNPJ/CPF sob nº
...................., neste ato representada por ......................, abaixo assinada, propõe a Prefeitura Municipal de
JUSSIAPE, a entrega dos materiais abaixo indicados, conforme Edital em epígrafe, nas seguintes condições:
Lote 1 – REFEIÇÃO DIVERSOS ZONA RURAL
Item
Especificação do Objeto

01

ALMOÇO/JANTA - com cardápio
variado, compreendendo, no
mínimo:
1.1. Feijão,
1.2. Arroz;
1.3. Carne/Frango.
1.4. Salada

Unid

Quant

Refeição

3.000

Preço Unit.

Preço Total

TOTAL DO LOTE
Preço total da Proposta

R$ .............. (.................................)

a)
Nos preços acima estão incluídos todas as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação.
b)
A entrega dos SERVIÇOS será feita sem nenhum ônus de transporte, fretes, seguros ou quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente, para a Prefeitura Municipal interessada.
c)
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no
d)
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus
anexos.
e) O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos.
Local e data
__________________________
DADOS REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

A FIRMA / EMPRESA: ______________________________, Sediada na Rua __________________, Nº
___, Bairro ______, Cidade de _______________________, Estado ______, Inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ MF) Sob o Nº __________________, por seu representante Legal o Srº
________________________, (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.). DECLARA, sob as penas da Lei, que não está
sujeita a qualquer impedimento legal para LICITAR ou CONTRATAR com a ADMINISTRAÇÃO, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cidade de ____________, Em _____ de ________ de 2020.

_________________________________
Assinatura do Representante Legal
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2020.

ABERTURA: 19/03/2020, 10h:00.

Objeto: contratação de pessoa jurídica na prestação de diversos serviços
mecânicos– VEÍCULOS PESADOS, TRATORES E MÁQUINAS, para atender às
necessidades do município.
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2020.
EMPRESA: ......................................................................................
ENDEREÇO: ........................................................................................
BAIRRO:..................CIDADE:....................................ESTADO ..............
CNPJ: ................................................................................................
NOME COMPLETO DO CONTATO: ...........................................................
FONE:(.....) .............................................FAX: (....) .........................
E-MAIL: ........................................................................................................
OBSERVAÇÃO:
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de JUSSIAPE – BA e essa
empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter
ao Setor de Licitação e/ou enviar via e-mail para zoraidemspereira@hotmail.com. A não
remessa do recibo exime ao Setor de Licitação retificações ocorrida no instrumento
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
................, ....... de ......................... de .......

........................................................................................
(assinatura do representante legal)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2020
OBJETO: contratação de pessoa jurídica na prestação de diversos serviços mecânicos–
VEÍCULOS PESADOS, TRATORES E MÁQUINAS, para atender às necessidades do município.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 19/03/2020 as 10:00h.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Jussiape, na Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro,
JUSSIAPE – BA.
ÁREA RESPONSÁVEL: Departamento de Licitações e Contratos.
ÁREA REQUISITANTE: Todas as Secretarias.
Os interessados em participar desta Licitação deverão adquirir o presente edital na sede da
Prefeitura, na sala de licitações, comunicar sua intenção ao Departamento de Licitações, através
do endereço Praça 09 de Julho, Nº 167 – Bairro Centro, Cidade de JUSSIAPE, ou pelo telefone 0
(**) 77 3414 – 2263 e Fax 0 (**) 77 3414 – 2110, de segunda a sexta – feira, no horário das 8:00
(Oito) às 14:00 (Quatorze) Horas, ou pelo site www.jussiape.ba.gov.br. A Prefeitura Municipal de
Jussiape não aceitará em hipótese alguma reclamações posteriores de não envio de alterações por
parte de empresas que não tenham se identificado como interessadas em participar da licitação.
Ainda, nenhuma responsabilidade caberá à Prefeitura Municipal de Jussiape pelo não recebimento
dessas alterações devido a endereço eletrônico e número de fax incorreto ou defeitos em qualquer
desses equipamentos.
ESTE EXEMPLAR DE EDITAL É TRANSCRIÇÃO FIEL DO ORIGINAL ARQUIVADO
NO PROCESSO DO PRESENTE PREGÃO.
1 – PREÂMBULO:
1.1
– A Prefeitura Municipal de Jussiape - Ba, torna público e faz saber que, por determinação
de seu Prefeito Municipal, acha-se aberto o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2020, tipo de
licitação a de “MENOR PREÇO POR LOTE”, que será processado em conformidade com a Lei
Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente com a Lei 8.666/93 com suas modificações.
1.2 – O início da sessão pública do pregão para o recebimento dos envelopes contendo um a
PROPOSTA DE PREÇOS e o outro a DOCUMENTAÇÃO será às 08h30min, na Sala de
licitações, na Prefeitura Municipal de Jussiape, na Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro,
JUSSIAPE – BA.
1.3 – AS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES
DE FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE EDITAL, DANDO ESPECIAL ATENÇÃO PARA
AS PENALIDADES ESTABELECIDAS PARA OS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES DE QUE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSIAPE APLICARÁ AS SANÇÕES PREVISTAS, OBEDECIDO AO
DISPOSTO NO ART. 87, § 2º, DA LEI 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES.
2 – OBJETO:
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2.1 – Este edital refere-se à contratação de pessoa jurídica na prestação de diversos serviços
mecânicos– VEÍCULOS PESADOS, TRATORES E MÁQUINAS, para atender às necessidades
do município de Jussiape-BA.
2.2 DA FORMA DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES E PRAZOS.
2.2.1. O julgamento desta licitação será executado por MENOR PREÇO POR LOTE.
2.2.2. A prestação dos serviços, objeto desta licitação será executada na forma de execução
indireta e iniciar-se-á a partir do recebimento da solicitação por parte da Contratada, devidamente
assinada pelo Responsável da Secretaria, observando o que segue:
2.2.2.1. Não será aceita pela CONTRATANTE a sublocação, subempreitada ou terceirização dos
serviços pela empresa CONTRATADA.
2.2.2.2. Os serviços serão realizados mediante requisição da Secretaria que solicita devidamente
autorizada pelo secretário.
2.2.2.3. Os serviços serão realizados de acordo as necessidades da CONTRATANTE.
2.2.2.4. Os serviços deverão ser disponibilizados em no máximo 72 (setenta e duas) horas úteis ou
em maior tempo, desde que comprovada a necessidade técnica.
2.2.2.6. Prazo de vigência do contrato: a partir da assinatura do contrato, até 31/12/2018, podendo
ser prorrogado de iguais e sucessivos períodos de acordo com art.57, inciso II da lei 8.666/93.
2.2.2.7. A inexecução total ou parcial dos serviços, objeto desta licitação acarretará em sanções
correspondentes conforme estabelecido neste Edital e seus Anexos.
2.3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
2.3.1. Responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados, de acordo com as cláusulas e
condições do contrato.
2.3.2. Ao final de cada mês a CONTRATADA deverá emitir relatório dos serviços realizados
juntamente com a Nota Fiscal de Prestação de Serviços e enviar para o Setor Financeiro,
juntamente com as Solicitações/Requisições Autorizadas para que a Prefeitura Municipal de
Jussiape-Ba emita Nota de Empenho.
2.3.3. Atender e cumprir a legislação dos órgãos sanitários e legislações pertinentes.
2.3.4. Responsabilizar-se pelo seu pessoal, material, equipamentos e outros itens necessários ao
cumprimento do contrato e perfeita execução dos serviços.
2.3.5. Conferir as solicitações dos secretários entregues pela CONTRATANTE no ato do
recebimento dos mesmos.
2.3.6. Responsabilizar-se pelas despesas e quaisquer impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia
e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os serviços ofertados.
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2.3.7. Refazer às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, em que se
verificarem avarias e incorreções resultantes da execução contratual.
2.3.8. Responsabilizar-se por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução
dos serviços, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação
vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas.
2.3.9. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do
Art. 55, inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93.
2.3.10. Reconhecer os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 77, da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto no Inciso IX, do Artigo 55, do referido
Diploma Legal.
2.3.11. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto deste
contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do parágrafo1º, Art. 65, da
Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que
resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do parágrafo 2º, inciso II, do mesmo artigo,
conforme redação introduzida pela Lei nº. 9.648/98.
2.4. DA FISCALIZAÇÃO
2.4.1. A Fiscalização da execução do Contrato estará a cargo de profissional a ser designado pela
Contratante, ao qual competirá acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Contrato, consoante o
disposto no Artigo 67, da Lei nº 8.666/93, e dar ciência à Contratada, em caso de não
conformidade, mediante notificação por escrito, sobre as irregularidades apontadas para as
providências de acordo com o Artigo 69, da Lei 8.666/93.
2.4.2. A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e
na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.
2.4.3. A contratante rejeitará, no todo ou em parte, o que for executado em desacordo com o edital
e o contrato.
3 - DA ABERTURA:
3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pela(o) pregoeira(o), a ser
realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste
edital.
DATA DA ABERTURA: 19/03/2020
HORA: 10:00h
LOCAL: Prefeitura Municipal de Jussiape-BA
ENDEREÇO: Prefeitura Municipal de Jussiape, na Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro
Centro, JUSSIAPE – BA.
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4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Jussiape-BA;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso
de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
Jussiape-Ba, bem como servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da
licitação ou empresa de que tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
d) Empresas que tenham como sócio(s) ou proprietários, servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer
esfera governamental da Administração Municipal.
4.2 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos e apresentarem os documentos nele exigidos, em original ou
por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Oficio competente, ou por
servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão, devidamente qualificado, ou
publicação em órgão da imprensa oficial.
4.2.1 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas.
4.3 Para habilitar-se à licitação, o interessado deverá ser pessoa jurídica de direito privado.
5 - DO CREDENCIAMENTO:
5.1 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido a intervir
no procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua
representada.
5.2 Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira,
devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste certame e a responder pela
representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento
oficial equivalente.
5.3 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de Procuração, ou
carta de credenciamento que comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e
lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes a este certame licitatório, em
nome da proponente.
5.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração de dirigentes, sócios ou
proprietários da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo
estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no
qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
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5.5 – Não serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos
dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência desta documentação
implicará, de imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação
preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões da Pregoeira, ficando a
licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos.
5.6 A presença do licitante, representante legal ou credenciado é obrigatória para exercer os
direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório à presença da
licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referente à licitação.
6 – ENVELOPES N°. 01 “PROPOSTA DE PREÇOS”:
6.1 – O envelope n°. 01 deverá conter a proposta de preços elaborada de acordo com o modelo
constante no Anexo 0I (podendo inclusive ser utilizado esse modelo, devidamente preenchido à
maquina, como proposta), datada e assinada pelo representante legal da Proponente, contendo os
preços propostos, com até três casas decimais, sem quaisquer emendas ou entrelinhas, e com as
seguintes informações:
a) Preço unitário e global para cada item da planilha orçamentária e preço global para todos os
itens conforme julgamento do certame, com no máximo, 2 (duas) casas após a vírgula, devendo
o preço incluir todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto da presente licitação,
no local indicado pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em
documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo
divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o
primeiro. A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias,
inclusive taxas e impostos para a entrega dos materiais, e indispensáveis para a perfeita execução
das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada
em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento
convocatório e seus anexos.
b) Indicação do objeto licitado e das especificações claras e detalhadas, quando for o caso;
sofrendo penalidades se a vencedora entregar objeto diferente do especificado na proposta de
preços;
c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e
será contado a partir da data do protocolo/entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao
Licitador, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do
vencimento. O prazo de validade das propostas ficará suspenso no caso de recurso administrativo
ou judicial interposto na presente licitação, até o prazo máximo de 30 (trinta) dias. O prazo de
validade da proposta deverá constar expressamente na proposta de preços sob pena de
desclassificação se não conter tal dado.
d) Razão social da empresa Proponente, endereço completo, número do telefone e do fax e
CNPJ/MF;
e) Prazo de realização do serviço. Os serviços serão realizados conforme requisição/solicitação das
Secretarias, e deverão ser prestados todos os dias pela CONTRATADA.
6.2. A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a
proponente:
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a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve do
Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tarefa de reunir
os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas
com licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão
marcada para a licitação.
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta
totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.
c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo
vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento
do objeto licitado de acordo com as especificações propostas.
6.3 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
6.4. DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES
6.4.1. Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital.
6.4.1.1. Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo legal
vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;
6.4.1.2. Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou
vantagens baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólicos, preços
irrisórios ou com cotação equivalente a zero.
6.4.1.3. Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que
deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra “c”.
6.4.1.4. Que não constar expressamente Indicação de marca/ nome da empresa que irá
fornecer o objeto licitado, conforme item 6.1 letra “b” deste edital.
6.4.1.5. Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8
deste edital de licitação.
7 – FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1 No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das
Proponentes deverão entregar, simultaneamente, a Pregoeira ou equipe de apoio, os documentos e
as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados
de I e II na forma dos subitens abaixo:
7.1.1. ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
NOME COMPLETO DO LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2020
DATA DE ABERTURA: ....../......./........
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HORÁRIO: 10:00h
7.1.2. ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
NOME COMPLETO DO LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2020
DATA DE ABERTURA: ......./...../.....
HORÁRIO: 10:00h
8. DAS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS PARA CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO
8.1. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):
8.1.1 – No ato de abertura da licitação, o representante de cada licitante, deverá entregar a
Pregoeira ou Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, os seguintes documentos:
a) Declaração de Cumprimento e Requisito de Habilitação;
b) Procuração pública ou particular comprovando os poderes para formular lances verbais de
preços, conforme item 5.3, ou carta de credenciamento (conforme Anexo III);
c) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para as
licitantes que assim se enquadrarem) da forma que segue abaixo:
I – Cópia Autenticada Certidão Simplificada da Junta Comercial, comprovando se é Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.
d) Cópia autenticada de documento de identificação com foto (cédula de identidade ou CNH –
Carteira Nacional de Habilitação) do credenciado pela empresa.
e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual,
devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documento de eleição dos seus administradores;
8.1.2 A não entrega dos documentos exigidos no item 8.1.1 letra “a”, “b”, “d” e “e”, com exceção
da letra “c” que é opcional, implicará em não recebimento, por parte da Pregoeira, dos envelopes
contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame
licitatório.
8.1.3 - A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa de
Pequeno Porte, implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado
garantido pela Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar147/2014.
8.2 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° II):
A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter,
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
8.2.1. Da Regularidade Fiscal
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da Dívida
Ativa da União e Receita Federal);
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c) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da sede da
licitante;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidão Negativa de Tributos
Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante;
e) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciários – (INSS – Instituto Nacional da
Seguridade Social);
f) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando a situação regular;
g) Certidão trabalhista, emitida com base no art. 642-A da Constituição das Leis do Trabalho
(acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011) e na Resolução nº 1470 do Tribunal
Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
8.2.2. Da Qualificação Econômica Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Não constando o prazo de validade, a Pregoeira aceitará apenas a certidão expedida até
30 (trinta) dias antes da abertura das propostas.
8.2.3. Da Qualificação Técnica
a) Alvará de localização e funcionamento, ou documento equivalente – emitido pelo Poder
Executivo Municipal.
b) Declaração de Responsabilidades, assinada pelo representante legal da empresa.
c) Declaração de atendimento aos requisitos do edital e de disponibilidade de instalações,
equipamentos e pessoal técnico para execução do objeto da licitação.
d) Declaração de que não possui no quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
8.2.4. – Declaração de Idoneidade, assinada pelo representante legal da licitante;
8.2.5. Dos Documentos Facultativos
8.2.5.1. Termo de Renúncia
8.2.5.1.1. A Licitante interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão a Comissão
de Licitação, quanto à habilitação, deverá apresentar o respectivo documento.
8.2.5.2. O documento especificado acima (itens 8.2.5.1), ainda que apresentado de forma irregular
ou em desconformidade com o exigido no edital, não serão motivo de inabilitação da empresa
licitante respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.
8.3. Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento:
8.3.1 – Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em
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cópia simples, a ser autenticada pela Pregoeira /Equipe de Apoio, mediante conferência com os
originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac - simile).
a) serão aceitas apenas cópias legíveis;
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas;
c) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de
prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta)
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.
8.3.2 – A Pregoeira poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer
tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa
ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93.
8.3.4 - As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua ocorrência,
fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93
e alterações posteriores;
8.3.5 – As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e deverão ser
apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade, terão suas autenticidades
confirmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo “site” de emissão.
8.3.6 – A Pregoeira inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que desabone sua
idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro que contrarie
as disposições contidas neste Edital.
8.3.7 - Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por cartório ou
por membros da comissão de licitação e ou Pregoeiro.
8.3.8 – Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser
apresentados em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para a abertura dos envelopes,
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita
pelos membros da comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Jussiape-Ba, poderá ser
efetuada, em horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de
Jussiape-BA, situada na Rua Manoel Araújo, 01 - Centro - Jussiape - Ba, no horário das 08:00 às
12:00h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, desde que
acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferencias necessárias.
8.3.9 - O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da
presente licitação.
8.3.10 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos,
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de
preço.
9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
9.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as
licitantes, devidamente credenciadas, a Pregoeira, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma,
receberá os documentos para credenciamento exigidos no item 8 deste edital, de cada licitante, não
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admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em
ata os nomes das licitantes.
9.2 Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, a Pregoeira comunicará aos
presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame.
9.3 Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a Pregoeira concluirá, se
ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das
licitantes, exame este iniciado antes da abertura da sessão.
9.4 Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos
representantes das licitantes, a Pregoeira promoverá a abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas.
9.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Pregoeira.
10 - DO JULGAMENTO:
10.1 O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor preço do
objeto deste Edital.
10.1.1 A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes
proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da
primeira classificada, quanto ao valor.
10.1.2 Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços.
Quando convocado pela Pregoeira, o licitante desejar efetuar ligações para consulta de preços, ou
estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e
será excluído da etapa de lances para aquele item.
10.1.1 A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados
no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar,
relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.
10.2 Etapa de Classificação de Preços:
10.2.1 Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.
10.2.2 A Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas
de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
10.2.3 A Pregoeira fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as
licitantes.
10.2.4 A Pregoeira classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e aquelas
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez
por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais.
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10.2.4.1 O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances
verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado
por 1,10 (um vírgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.
10.2.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo 03
(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
10.2.6 Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos
representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o
valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada.
10.2.7 A Pregoeira poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o item a
ser adquirido.
10.2.8 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas
às ofertas, exclusivamente, pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
10.2.9 A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado pela
Pregoeira, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais
para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa
competitiva.
10.2.10 Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
10.2.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, a Pregoeira
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e
expressamente a respeito.
10.2.12 Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a
sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda integralmente ao Edital.
10.2.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão.
10.2.14 Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando
o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a pregoeira
negociar, visando obter preço melhor.
10.2.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente ás
sanções administrativas constantes do item 11, deste Edital.
10.2.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais condicionados
a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão;
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10.2.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.
10.3 Do tratamento diferenciado e favorecido às micro empresas e empresas de pequeno
porte segundo a lei complementar federal 123/06, alterada pela Lei Complementar147/2014.
10.3.1 – Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de
empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, será observado o seguinte:
a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pela
microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a
proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver amparada por esta lei
complementar.
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a oportunidade de
apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a notificação por
parte da Pregoeira, sob pena de preclusão.
c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea
anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito
d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.4 Etapa de habilitação, declaração da licitante vencedora e adjudicação.
10.4.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira anunciará a abertura do envelope referente
aos “Documentos de Habilitação” desta licitante.
10.4.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
edital, será inabilitado.
10.4.3 – As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
10.4.4 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa ou
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à
documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito,
negativa.
10.4.5 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666,
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de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10.4.6 Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela própria Pregoeira, na hipótese da
inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular do órgão
promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, face ao
reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.
10.4.7 Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, a Pregoeira examinará a oferta
subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições de habilitação de seu proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
aceitável cujo proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado
vencedor, conforme prevê a Lei 10.520, artigo 4°, inciso XVII, nas situações previstas
anteriormente, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
preço melhor.
10.2.8 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos;
10.4.9 Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos,
devendo ser a mesma assinada, ao final, pela Pregoeira, sua equipe de apoio e licitantes presentes.
10.4.10 Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, até que seja retirada a
nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias correntes à
disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.
10.4.11 Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, será feita pela Pregoeira, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada
vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente da Prefeitura
Municipal de Jussiape - BA, para homologação do certame e decisão quanto à contratação.
11 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA
11.1 Das sanções por descumprimento da proposta – fase pré-contratual
11.1.1 A proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, poderão
ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades.
11.1.1.1 Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens seguintes;
11.1.1.2 Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;
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11.1.1.3 A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
11.1.1.4 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas
neste Edital;
11.2 Das sanções por inadimplência do contrato – fase contratual
11.2.1. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que se
tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações.
11.2.2. A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos e inclusão na lista de impedidos de licitar junto ao
Tribunal de Conta do Estado da Bahia a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
11.2.3. A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, as multas cabíveis, a saber:
a) Ocorrendo atraso ou não na entrega do objeto, injustificado, a Contratada incidirá em multa na
ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato, aplicada em dobro na reincidência;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis.
12. DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO
12.1 Do reajuste ou correção monetária: procedimento que visa à estabilidade das condições da
proposta em razão da ocorrência de variação de certos índices ou dos custos de produção ou,
ainda, dos insumos utilizados, com periodicidade mínima de 01 (um) ano, regulado pelo Decreto
nº 1.054, de 07.02.94 (art. 2º) e as Leis nº 9.069/95 (arts. 27 e 28), 10.192/01 (art. 2º) e 8.666/93
(art. 40, inciso XI); O valor pactuado entre as partes para o fornecimento do objeto da licitação,
somente será reajustado (a maior ou a menor), se comprovado na hipótese da alínea “d” do inciso
II do Art. 65 da lei 8.666/93, em que será aplicado ao valor unitário utilizando o índice IGPM.
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12.2 O reajuste do valor se fará mediante solicitação formal da parte interessada, devidamente
justificado, se concretizando através de acordo entre as partes.
12.3 DO REEQUILÍBRIO, também denominado de RECOMPOSIÇÃO OU REVISÃO
CONTRATUAL: procedimento que visa à estabilidade da relação entre as obrigações da
contratada e a retribuição da Administração, sem periodicidade definida e independentemente de
previsão de cláusula contratual, relacionada à ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis,
porém com consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, regulado
pelo disposto na Lei nº 8.666/93 (art. 57, § 1º; 58,I, §§ 1º e 2º, e 65,II, ´d´, e §6º).
12.4 Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vista à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sempre observando os itens do
Edital, onde as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem
como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em conformidade com a
Planilha de Custos e Formação de Preços que deverá acompanhar a solicitação do contratado.
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1 O pagamento do valor devido para o fornecimento do objeto deste edital, será realizado no
prazo de no máximo 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal pela
Contratada, acompanhada das certidões de regularidade fiscal.
13.2 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria adjudicatária, obrigatoriamente com o
numero de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da proposta de preço,
bem como da Autorização de Fornecimento, não se admitindo nota fiscal/fatura emitida com
outros CNPJ’s;
13.3 Caso a ADJUCATÁRIA não seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento Sistema de
Imposto e Contribuições – SIMPLES, serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os
pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas, conforme Instrução Normativa SRF n°
306 de 12/03/2003.
13.4 As Notas Fiscais deverão ser emitidas eletronicamente nos casos que couber a exigência da
Lei.
13.5 Os pagamentos serão efetuados através das seguintes dotações orçamentárias:
UNIDADE: 05 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
05001.1236100751.028 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO
05001.1236100752.051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA
EDUCAÇÃO
05001.1236200752.012 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO MEDIO
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06003.1030100742.026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA
06003.1030100742.030 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06003.1030400742.024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA
06003.1030400742.029 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
06003.1030500742.031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE
DOENCAS
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UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
08001.1545100782.056 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL
08001.1545200782.042 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINSITRATIVAS DA SECRET DE OBRAS
08001.1751200782.040 - MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

13.5.1 - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será
efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
13.5.2 - Caso se verifique erro na fatura, esta será devolvida para correção e o pagamento só será
realizado após ser tomada as devidas providências por parte da Contratada, emitente da fatura.
13.5.3 - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições
contratuais.
14 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
14.1. O prazo para impugnação do Edital é de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório, conforme os termos do Decreto Federal 3.555/2000, art. 12.
14.2. A Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da Lei
nº 8.666/93, o qual será recebido pela Pregoeira e sua equipe de apoio e processado nos termos ali
estabelecidos.
14.3 Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das
suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o prazo de 03(três) dias
corridos para a apresentação dos memoriais e razões do recurso.
14.4 Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, a Pregoeira concederá àqueles
que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das correspondentes
razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista
imediata dos autos.
14.5 A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito de recurso.
Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso da proponente no final da sessão do pregão.
14.6 Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivos.
14.7 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15 – VIGÊNCIA
A vigência do presente processo é a partir da data de sua assinatura do contrato, até ..............,
podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 36 meses mediante
celebração de Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes e justificativa devidamente
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aprovada pelo Departamento solicitante, (a prorrogação poderá ocorrer caso ainda exista saldo a
ser retirado).
16 - DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das obrigações
necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados, pelo Departamento
de Licitações e Compras dessa Municipalidade situado à Praça 09 de Julho, Nº 167 – Bairro
Centro, Cidade de JUSSIAPE-BA.
16.2 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da
Comissão de Licitação e proponentes presentes.
16.3 – Os casos omissos ao presente edital, serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 8.666/93 e
suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao edital, são complementares entre si.
16.4 A Pregoeira se reserva no direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente,
sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização.
17 – DO CONTRATO
17.1 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato
celebrado entre o Município de Jussiape, que será denominada de CONTRATANTE, e a licitante
vencedora que será denominada de CONTRATADA, a qual observará todas as normas legais e
regulamentares, além das previstas neste Edital e seus Anexos.
17.2 A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual.
17.2.1 As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital, e poderão
ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
17.3 O órgão convocará a licitante vencedora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para assinar o
contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital.
17.3.1 Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.
17.3.2 É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato.
18 - ANEXOS DO EDITAL
18.1 Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo.
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES / TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO IV MODELO DE CREDENCIAL
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
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ANEXO VI I- MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU CONTRATAR COM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ANEXO VIII - MODELO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP
ANEXO I- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL
ANEXO X- MODELO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE JUSSIAPE, 04 de março de 2020.

ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
PREGOEIRA
DECRETO Nº 03/2020, DE 10 DE JANEIRO DE 2020
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ANEXO I
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°

022/2020

Termo de Referência
01 - Objeto:
1.1 – A presente licitação visa contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de
diversos serviços mecânicos, para atender às necessidades do município de Jussiape-BA, na
manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota municipal, de acordo com as
especificações constantes no Termo de Referência.
1.2 – Entende-se por manutenção preventiva a revisão de caráter preventivo com a
finalidade de avaliaras condições para o perfeito funcionamento dos veículos, além de
detectar possíveis desgastes de peças, acessórios e outros elementos, objetivando manter o
veículo em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas específicas, incluindo
as trocas autorizadas de peças que se fizerem necessárias ao seu bom funcionamento.
1.3 – Entende-se por manutenção corretiva as revisões de caráter corretivo, para possibilitar
a reparação de defeitos e falhas em qualquer unidade do veículo, desde que decorrentes do
uso normal do veículo e autorizadas pelo setor Departamento de Compras desta Prefeitura,
bem como serviços de mecânica, lanternagem, eletricidade, capotaria, vidraçaria, lubrificação
(troca de óleo), retífica, borracharia, pintura, socorro mecânico, que se façam necessários ao
perfeito funcionamento do veículo.
02 – Disposições Gerais:
2.1- Serão prestados serviços relacionados a: mecânica, elétrica, eletrônica, lanternagem em
geral, funilaria, pintura, alinhamento e balanceamento, reparo em molas e bombas injetoras
e congêneres.
03 – Especificação dos serviços de balanceamento de rodas:
3.1- A Contratada deverá executar o cálculo de desbalanceamento externo e interno das
rodas (estático e dinâmico), fazendo os ajustes necessários a fim de deixá-las com o
balanceamento correto.
04 – Da prestação de serviços e da garantia:
4.1- Os serviços deverão ser realizados por profissionais treinados para atuarem na área de
manutenção de veículos, ônibus e máquinas;
4.2-SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL:
• Desmontagem, retífica/reparo, montagem e ajuste de motores a combustão de baixa e
alta pressão movidos a gasolina, álcool e diesel;
• Desmontagem, reparação, montagem e ajuste de cubos de roda, rodas, borracharia e
pneus, manutenção e recuperação de ar-condicionado, alinhamentos, cambagem e
balanceamento, carburadores, injetores de combustível mecânicos e/ou eletrônicos, mangas
e eixos de transmissão, bombas d’água, de combustível e outros, troca preventiva de óleos
lubrificantes e filtros diversos, câmbio mecânico e/ou automático, (caixa de mudança de
marchas), reduções e/ou trações 4X4, freios, embreagem, rolamentos, retentores, sistema
de arrefecimento (radiadores), válvulas, diferencial(ais), distribuição, direção, engrenagens
diversas, amortecedores, suspensão, magnetos, mancais, suportes, biela, pistões, retifica de
motores à combustão, enfim, todos os serviços mecânicos e hidráulicos do veículo;
4.3- Os serviços executados deverão ser garantidos contra defeito de montagem e instalação
pelo período de 90 (noventa) dias;
4.4- A garantia dos serviços deverá ser cumprida, mesmo após o término ou rescisão do
contrato.
05 – Especificação de Categorias de veículos:
5.1 – VEÍCULOS PESADOS: caçamba, carro-pipa, ônibus e micro-onibus, Van;
5.2 –TRATORES E MÁQUINAS: Trator, Carregadeira, Patrol, Retroescavadeira e outros.
06 – Especificação dos serviços e descrição dos itens

ITEM
1
2

LOTE 01 – VEÍCULOS PESADOS
ESPECIFICAÇÕES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO (POR EIXO)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO (POR RODA)

UND

QTDE

UND
UND

100
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3
4
5
6

ITEM
1
2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM

_______________________
Funcionário (a).

UND

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS

H

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS

H

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA

H

LOTE 02 – TRATORES E MÁQUINAS
ESPECIFICAÇÕES

UND

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS

H

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS

H

100
1000
1000
500

QTDE

T

1000
1000

7 – Obrigações e Responsabilidades:
7.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei, obrigar-se á a CONTRATADA a:
7.1.1. Fornecer orçamento prévio dos serviços para a realização de cada manutenção,
contendo os serviços a serem empregados, com seus respectivos preços, o qual serão
submetidos à aprovação da contratante;
Observação: as peças serão adquiridas pela Prefeitura, através de fornecedor específico.
7.1.2. Entregar os veículos após os serviços devidamente limpos, ou seja, livres de resíduos
provenientes dos serviços, tais como graxa, óleo, cola, tinta, etc.;
7.1.3. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam realizados com
esmero e perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, mesmo nos
casos em que for autorizada a subcontratação;
7.1.4. Zelar pela guarda dos veículos que forem colocados à manutenção, responsabilizandose por qualquer dano ocorrido aos mesmos;
7.1.5. Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos da Contratante, incluindo
todos os pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da
perda em caso de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não
transferindo tal responsabilidade a possíveis, subcontratadas ou terceiros, desde o momento
do recebimento do veículo para orçamento até a entrega do bem à Contratante;
7.1.6. Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer
natureza causados direta ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou
prepostos aos bens da Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpaou dolo na execução
do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou
acompanhamento pela Prefeitura;
7.1.7. Comparecer à sede da contratante, sempre que solicitado, através de titular ou
preposto, no prazo de 24 (vinte quatro) horas da convocação para esclarecimento de
quaisquer problemas relativos aos serviços contratados;
7.1.8. Comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer irregularidade ou dificuldade que
impossibilite a execução do objeto licitado;
7.1.9. Permitir livre acesso dos funcionários da contratante à oficina, que fiscalizarão a
realização dos serviços;
7.1.10. Executar os serviços contratados somente com prévia autorização da contratante;
7.1.11. O orçamento deverá ser detalhado e fornecido previamente, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento do veículo pela contratada, com
exceção dos serviços de reparo no motor (montagem e desmontagem), funilaria e pintura,
em que o prazo será de no máximo 7 (sete) dias úteis;
7.1.12. Iniciar os serviços nos veículos da contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contados a partir do recebimento da Ordem de serviços;
7.1.13. Refazer, em no máximo 48 horas, contados a partir da comunicação, os serviços que
forem rejeitados;
7.1.14. Executar quaisquer serviços não relacionados neste Termo considerados essenciais ou
imprescindíveis ao funcionamento dos veículos;
7.1.15. Apresentar à Prefeitura, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da realização
dos serviços, a Nota Fiscal referente às Ordens de Serviços que lhe forem enviadas;
7.1.16. Não utilizar mão de obra de terceiros SEM EXPRESSA E PRÉVIA autorização da
Contratante, durante a vigência do contrato;
7.2 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei obrigar-se-á a CONTRATANTE a:
7.2.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo e forma prevista neste
instrumento;
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7.2.2. Promover, através de representante, o acompanhamento da execução dos serviços,
objeto do presente PREGÃO, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro
próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;
7.2.3. Permitir aos funcionários da CONTRATADA, encarregados da execução dos serviços,
livre acesso aos veículos, possibilitando-lhes executar os serviços e realizarem as verificações
técnicas necessárias;
7.2.4. Atestar os serviços executados através do setor próprio;
7.2.5. Autorizar a execução dos serviços, após análise do orçamento apresentado pela
contratada, através do Departamento de Compras, em formulário próprio, no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas;
8 – Prazos de Entrega ou prazo de Execução do Serviço
8.1 – O tempo necessário à realização de cada serviço deverá ser informado ao Chefe do
Setor de Transporte que fiscalizará e autorizará o tempo de cada serviço.
8.2 – Os serviços a serem prestados só poderão ser executados mediante a apresentação da
“Autorização de Serviço” emitida pelo Setor de compras da Prefeitura, autorizando o
procedimento.
8.3 – O prazo de execução do contrato será até 31 de dezembro de 2020.
8.4 – Os quantitativos são estimados e servem de referência, podendo o Município acrescêlos ou suprimi-los em conformidade com suas necessidades, não tendo a Administração
obrigatoriedade de consumo “in totum”.
09 – Acompanhamento da execução do Serviço
9.1 - Será designado um funcionário especifico para acompanhamento e avaliação dos
serviços prestados.
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ANEXO II
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°

022/2020

PLANILHA ORÇAMENTARIA/MODELO PROPOSTAS DE PREÇOS

OBJETO: contratação de pessoa jurídica na prestação de diversos serviços mecânicos–
VEÍCULOS PESADOS, TRATORES E MÁQUINAS, para atender às necessidades do município
de Jussiape-BA.
Dados a constar na proposta
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/fax
E-mail
Banco/Agencia/Conta Corrente
Nome do representante legal
Endereço residencial do representante Legal
Identidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
ITEM
1
2
3
4
5
6

ITEM
1
2

LOTE 01 – VEÍCULOS PESADOS
ESPECIFICAÇÕES

UND

QTDE
100

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO (POR RODA)

UND
UND

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM

UND

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO (POR EIXO)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS

H

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS

H

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA

H

VALOR DO LOTE 01 R$
LOTE 02 – TRATORES E MÁQUINAS
ESPECIFICAÇÕES

UND

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS

H

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS

H

VALOR DO LOTE 02 R$

PÇ UNIT

TOTAL

PÇ UNIT

TOTAL

100
100
1000
1000
500

QTDE
1000
1000

Valor Global da Proposta R$ .......(Valor global da proposta por extenso)
Validade da Proposta: ________________________________________________
Condições de Pagamento:____________________________________________
Prazo de Entrega do objeto: _______________________________________
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete
até o destino e quaisquer ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação e
proponho-me a entregar os produtos, obedecendo ao edital de licitação.
___________, ______ de _______________ de 2020.

_____________________________________________
(Assinatura do representante legal da Proponente)
Carimbo do CNPJ
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ANEXO III
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°

022/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº _____/2020.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020
MINUTA DO CONTRATO, QUE ENTRE SE CELEBRAM, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
E A EMPRESA:
_________________________.
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE-ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de Direito Público
Interno, inscrita no CNPJ (MF) Nº 13.674.148 / 0001 - 53, com sede na Praça 09 de Julho, Nº 167
– Bairro Centro – Cidade de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, representada neste ato pelo o
Senhor Prefeito Éder Jakes Souza Aguiar, CPF nº 657.434.155-87, doravante denominada de
CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa CONTRATADA: ________________________,
pessoa jurídica de direito privado , registrada no CNPJ Sob o Nº ___________________ / ______,
com sede na ____________________________, representada neste ato pelo Srº
___________________________, portador do RG Sob o Nº
_____ e no CPF Sob o Nº
____________, doravante denominada de CONTRATADA, tendo em vista a contratação, o
disposto na Lei Federal Nº 8.666 / 93 e demais disposições, e a HOMOLOGAÇÃO, datada de
____ / __________ de ________, do PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020, tem justo e acordado
o seguinte:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente a contratação de pessoa jurídica na prestação de diversos serviços
mecânicos– VEÍCULOS PESADOS, TRATORES E MÁQUINAS, para atender às necessidades
do município de Jussiape-BA, constante da proposta de preços apresentada na licitação ......../.......
e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado na imprensa oficial.
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
Unidade Gestora: XXXXXXXXXXXX
Fonte de Recurso: XXXXXXXXXXXX
Projeto/Atividade: XXXXXXXXXXXXX
Elemento de Despesa: XXXXXXXXXXX
III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total deste contrato é de R$ ................. (preço por extenso)
§ 1° - O Valor pactuado no presente contrato é fixo e irreajustável.
§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que,
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
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§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ou crédito em conta
corrente, em até 15 (quinze) dias corridos, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e
devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento
será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando
estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou
atualização do valor contratual.
IV - CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato é até .................., podendo ser prorrogado, desde que
observadas as disposições do art.57 da lei 8.666/93.
V - CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
Cada parcela do objeto contratado será recebida, provisoriamente, para efeito de verificação da
conformidade do material e/ou equipamento com a especificação (Anexo I) fornecida pelo
CONTRATANTE no prazo de até 03 (três) dias úteis.
§ 1º - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93.
§ 2º - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em
desacordo com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.
VI - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo
órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções
previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo:
a) Advertência;
b) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a
União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o
Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05 (cinco) anos;
c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do objeto não entregue;
d) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por
cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 1º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
§ 3º - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO,
junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária;
VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais,
e as previstas na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
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§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe
ao Contratado direito a qualquer indenização.
VIII - CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO
Este contrato obedece às cláusulas do Edital de Pregão Presencial nº. xxxxxxx, conforme Lei
Federal nº. 8.666/93.
IX - CLÁUSULA NONA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2º. O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital, nos termos do Art. 55, XIII, Lei 8.666/93.
§ 3º. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no
todo ou em parte.
§ 4º. O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força
maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando
comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
§ 5º. Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o
CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o
CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período
total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
§ 6º. O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus
ADITAMENTOS, na imprensa oficial, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal
8.666/93.
X - CLÁUSULA DÉCIMA – FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Livramento de Nossa Senhora - Bahia, que prevalecerá
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual
forma e teor na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Município de............., ......de .........................de ..........
_____________________________________________
CONTRATANTE
____________________________________________
CONTRATADO
Testemunhas:
1º _________________________________
2º__________________________________
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020

MODELO DE CREDENCIAMENTO

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com sede à
......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº. .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº. ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem confiro amplos
poderes para junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao
procedimento licitatório na modalidade de Pregão nº. ..., conferindo-lhe, ainda, poderes
especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais
condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo
como bom, firme e valioso.

Município de ......................., ......... de ................................ de ...........

___________________________________________________________
Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
(N
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO
ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no Inciso VII do
Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7º do mesmo diploma.

..........................._____de __________________ de 20___.
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

A

empresa

_____________________________,

inscrita

no

CNPJ/MF

nº.

__________________, com sede à _______________________________, representada pelo
Sr. ____________________________, portador do RG nº ______________ e inscrito no
CPF/MF nº ___________________, declara, sob as penas previstas em lei, que em suas
instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18
anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.

____________________________________
NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVÉL )
(N
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ANEXO VII
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

A FIRMA / EMPRESA: ______________________________, Sediada na Rua
__________________, Nº ___, Bairro ______, Cidade de _______________________, Estado
______, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ MF) Sob o Nº
__________________, por seu representante Legal o Srº ________________________, (Diretor,
Gerente, Proprietário, etc.). DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a qualquer
impedimento legal para LICITAR ou CONTRATAR com a ADMINISTRAÇÃO, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cidade de ____________, Em _____ de ________ de 2020.

_________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VIII
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020
MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).
Em razão do disposto no Edital supramencionado, declaramos sob as penas da lei, notadamente,
do quanto dispõe a Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações, bem
como, das condições e regras para o cumprimento das obrigações que compõem o objeto deste
certame, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado que estabelece a Lei Complementar nº 123/06 e suas
alterações posteirores, declaramos que:
( ) não possuímos a condição de Microempresa (ME), nem a de Empresa de Pequeno Porte
(EPP).
( ) estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de
Microempresa (ME) e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da
Lei Complementar nº 123/06.
( ) estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de
Empresa de Pequeno Porte (EPP) e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º
do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2
(dois) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Educação Pública , cientes de que a nãoregularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação ,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86.
Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO IX
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr.
___________________, CPF _______________________ DECLARA para fins de cumprimento
do Art. 4º, Inciso VII da Lei 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis
conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 que atende plenamente os requisitos de
habilitação constantes do Edital.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ

Obs.: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ

Pregão Presencial nº 022/2020 – FL. 33

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ETA/JJVCZVHE/4UQZIYABG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Visto da pregoeira

Sexta-feira
6 de Março de 2020
126 - Ano - Nº 1375

Jussiape
PROCESSO ADMINISTRATIVO

(67$'2'$%$+,$
3
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(

Nº: 032/2020
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  

_______________________
Funcionário (a).

ANEXO X
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ________, inscrita no CNPJ sob nº __________, situada ______________________
(endereço completo), atesta para os devidos fins que a empresa ________(empresa requerente),
inscrita no CNPJ sob nº________ , situada____________ (endereço completo), forneceu os
materiais ou prestou os serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de
entrega estabelecido.
Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram executado(a)s
satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua
conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

___________________________
Local/Data/Assinatura

OBS.: O documento deve ser redigido em papel timbrado da Pessoa Jurídica Pública ou
Privada, datado e assinado pelo representante legal ou por um dos sócios da referida
empresa atestadora. O atestado deve ser autenticado em cartório, ou ser apresentado
original acompanhado da cópia, cuja autenticidade será conferida por servidor competente.
Nesse atestado deve-se comprovar a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes,
compatíveis em características, quantidades e prazos de acordo com o objeto social da
empresa.

Esse atestado não pode ser fornecido por Pessoa Física.
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2020.

ABERTURA: 19/03/2020, 11h:00.

Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de sinal de internet
banda larga para a sede da prefeitura, as secretarias e demais órgãos e programas
conforme necessidade do município.
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2020
EMPRESA: ......................................................................................
ENDEREÇO: ........................................................................................
BAIRRO:..................CIDADE:....................................ESTADO ..............
CNPJ: ................................................................................................
NOME COMPLETO DO CONTATO: ...........................................................
FONE:(.....) .............................................FAX: (....) .........................
E-MAIL: ........................................................................................................
OBSERVAÇÃO:
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de JUSSIAPE – BA e essa empresa,
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de
Licitação e/ou enviar via e-mail para zoraidemspereira@hotmail.com. A não remessa do recibo
exime ao Setor de Licitação retificações ocorrida no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais.

................, ....... de ......................... de .......

........................................................................................
(assinatura do representante legal)

Pregão Presencial nº 023/2020 – FL. 2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ETA/JJVCZVHE/4UQZIYABG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
6 de Março de 2020
129 - Ano - Nº 1375

Jussiape

(67$'2'$%$+,$
3
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 033/2020
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  

_______________________
Funcionário (a).

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL: 023/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 033/2020
DATA DA REALIZAÇÃO:19/03/2020
HORÁRIO: 11h:00
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE - BA
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Secretaria
Municipal de Administração, torna público aos interessados que, de acordo com a Lei N.º
8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, Lei N.º 10.520/02, de 17 de Julho de
2002, que institui a modalidade Pregão, encontra-se aberta a licitação sob a modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, POR LOTE, e que, em 06 DE FEVEREIRO de
2020 às 09:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada à Praça 09 de
Julho, N° 167, Bairro Centro, na Prefeitura Municipal de JUSSIAPE, estará recebendo
propostas e documentação, que será regida pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

I - DO OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto à contratação de empresa especializada para o
fornecimento de sinal de internet banda larga para a sede da prefeitura, as secretarias e demais
órgãos e programas conforme necessidade do município, em quantidades e especificações
constantes do Anexo I, que faz parte integrante deste Edital, bem como em conformidade com as
cláusulas e condições da Minuta de Contrato (Anexo VIII).
II - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar do certame empresários, sociedades empresárias e outros entes os quais
legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura
contratação e que atendam às condições de credenciamento do presente edital.
2.2 - Não será permitida a participação de empresas em consórcios.
2.3 - Será vedada a participação de empresas na licitação, quando:
a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que
descentralizados;
b) Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93.
c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de JUSSIAPE;
d) Participe, seja a que título for, servidor público municipal de JUSSIAPE;
e) Sociedade Estrangeira que não funcione no país.
III - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentadas as seguintes documentações:
3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro, registrado em órgão competente, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
3.1.2 - Tratando-se de procurador(a), a procuração por instrumento público ou particular,
com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances,
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, o estatuto
social, contrato social ou outro instrumento de registro, registrado em órgão competente,
que comprove os poderes do mandante para a outorga.
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3.2 - O representante legal e/ou procurador(a) deverá identificar-se através de documento oficial
que contenha foto.
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada
um deles poderá representar apenas uma credenciada.
3.4 - As licitantes que encaminharem seus envelopes via postal com AR, não se fazendo
representar durante a sessão de lances, ficarão impossibilitadas de praticar os lances, negociar
preço, interpor recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame que exijam
comparecimento pessoal.
3.5 - Quanto às microempresas e às empresas de pequeno porte:
3.5.1 - Além do documento estipulado no item 3.1, deverá ser apresentada, fora dos
envelopes, declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício
dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, de acordo com
o modelo estabelecido no Anexo VII deste edital.
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo
estabelecido no Anexo VI ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
4.1.1 - As licitantes que encaminharem seus envelopes via postal com AR também
deverão apresentar a declaração acima juntamente com a proposta comercial.
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em
02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:
Razão Social da Proponente
Envelope nº01 – Proposta
Pregão Nº 023/2020
Processo Nº 033/2020
Razão Social da Proponente
Envelope nº 02 – Habilitação
Pregão Nº 023/2020
Processo Nº 033/2020
4.2.1 - A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para
desclassificação do licitante, que poderá regularizá-lo no ato da entrega.
4.2.2 - Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope nº2 - Habilitação antes do
envelope nº1 - Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será
novamente fechado sem análise de seu conteúdo e rubricado por todos os presentes.
4.3 - A proposta deverá ser elaborada (digitada ou datilografada) em papel timbrado da empresa e
redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, e ser datada e
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador(a), juntando-se a procuração.
4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em vias originais, por
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original
para autenticação pelo(a) Pregoeira(a) ou por membro da Equipe de Apoio.
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V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
5.1.1 - Nome, endereço e CNPJ;
5.1.2 - Número do processo e do Pregão;
5.1.3 - Descrição do objeto da presente licitação;
5.1.4 - Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional (não será admissível
cotação de preços em milésimos de real, ou seja, expressão monetária inferior aos
centavos), em algarismo. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro,
todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, seguros, saúde, hospedagem,
segurança pessoal, alimentação, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários,
comerciais, remuneração, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
5.1.5 - No caso de a proponente ofertar preços com 03 (três) ou mais casas decimais após
a vírgula, serão consideradas as 02 (duas) primeiras e desprezadas as demais.
5.1.6 - Obedecer a sequência de apresentação dos itens tal como ele consta do Anexo I do
presente instrumento.
5.1.7 – Deverá apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a adjudicação,
através de planilha, os valores unitários dos subitens constantes do Anexo I do edital com
os valores adjudicados, através de comunicação eletrônica ou protocolo efetuado na Seção
de Licitações PREFEITURA MUNICIPAL.
5.2 - Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias;
5.3 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital;
5.4 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
VI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 - Da instalação:
6.1.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do
Setor fiscalizante na Nota Fiscal Fatura apresentada, ficando assegurado o prazo máximo
de até 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.
6.2 - Da manutenção e locação:
6.2.1 – O faturamento será mensal.
6.2.2 – O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do
Setor fiscalizante na Nota Fiscal Fatura apresentada, ficando assegurado o prazo máximo
de até 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.
6.3 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura
será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a
ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura, reapresentada nos mesmos
termos do item 6.1.1 e 6.2.2.
6.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.
6.5 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base
no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês,
calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela
situação prevista no item 6.3.
VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter a documentação a seguir
relacionada, a qual dizem respeito a:
7.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
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a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
b) Prova de registro empresarial no caso de empresa individual;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
7.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" e "b" deste subitem 7.1.1 não
precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste pregão.
7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal se fará mediante a apresentação
de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com
efeitos de Negativa, Relativos a Tributos Federais administrados pela PGFN/RFB;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal que se fará mediante a
apresentação de Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de
Tributos (Mobiliários);
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do
FGTS;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa;
f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida nas alíneas “a”,
“b”, “c”, “d” e “e”, deste item 7.1.2, mesmo que os documentos exigidos em tais
itens apresentem ressalvas ou restrições.
7.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
7.1.3.1 - Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor
judicial da sede da pessoa jurídica, a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de validade
expresso.
7.1.3.2 - Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo
distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, a data de emissão não superior a
90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo
de validade expresso.
7.1.3.2.1 – Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve
a licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo
competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
7.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1.4.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente ou
compatível com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) ou
certidão(ões) fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, com
clara identificação de seu subscritor.
7.1.4.2. Autorização para a prestação dos serviços junto à ANATEL, em que a
ANATEL autorize a empresa a explorar os serviços SCM.
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7.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
7.1.5.1 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administração (Anexo II).
7.1.5.2 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal
da licitante que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e também menor de dezesseis anos, de acordo com o inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 27/10/99,
conforme modelo anexo (Anexo V).
7.1.5.3 – Apresentar declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo
represente legal da licitante informando endereço eletrônico para envio de
correspondências e notificações que se fizerem necessário (Anexo IX).
7.1.5.3.1 – Fica a licitante ciente que em caso de mudança de endereço
eletrônico o mesmo deverá comunicar imediatamente a Prefeitura do
Município de JUSSIAPE.
7.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
7.2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, exceto para a
Certidão negativa de falência ou concordata (item 7.1.3.1 e 7.1.3.2) onde é
solicitado o prazo de 90 (noventa) dias.
7.2.2 – Se a licitante for executar o contrato por seu estabelecimento matriz, todos
os documentos de habilitação deverão estar em nome da matriz; se a licitante for
executar o contrato por estabelecimento filial, todos os documentos deverão estar
em nome de tal estabelecimento, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.2.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
VIII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
8.1 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo será realizada a sessão pública de
processamento do Pregão para recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu
representante apresentar identificação e se for o caso, comprovante da existência dos necessários
poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao
certame;
8.2 – Aberta a sessão, os interessados e seus representantes, entregarão ao(à) Pregoeira(a) para
credenciamento declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação, de acordo com modelo no Anexo VI deste Edital, se for o caso, a declaração de
microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com modelo no Anexo VII deste Edital;
e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
8.3 – Analisado os credenciamentos, serão lançados em atas os nomes dos representantes legais
e/ou procuradores dos licitantes.
8.3.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta estará encerrado o
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes.
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8.4 - A análise das propostas será realizada pela Pregoeira, auxiliado pela Equipe de Apoio,
visando ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo
desclassificadas as propostas:
a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
c) Cujos preços forem excessivos ou incompatíveis com os valores de mercado;
d) Cujos preços globais forem simbólicos ou irrisórios, ou manifestamente inexequíveis.
d1) Serão considerados inexequíveis aqueles preços cuja viabilidade não tenha sido
demonstrada pelo Licitante;
8.4.1 - No que diz respeito aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão
das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As
correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
8.4.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
8.5 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado critério de MENOR PREÇO
POR LOTE, observadas as especificações exigidas neste Edital.
8.6 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
8.6.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço por lote.
8.7 – O(A) Pregoeira(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
8.7.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa
da ordem de lances.
8.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço.
8.8.1 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeira(a),
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
8.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
8.10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, em ordem crescente de valores, considerando-se para as
selecionadas o último preço ofertado.
8.11 - Não será admitida desistência da proposta inicial ou dos lances ofertados, sujeitando-se o
Licitante desistente às penalidades constantes no subitem 12.1 deste Edital.
8.12 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas
e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
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8.12.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta melhor classificada;
8.12.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for melhor
classificada, se dentro do intervalo estabelecido no item 8.12.1, poderá apresentar nova
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em
que sua nova proposta será declarada a melhor oferta;
8.12.2.1 - O prazo para a formulação da proposta referida no subitem 8.12.2 será
de 05 (cinco) minutos, contados da convocação do(a) Pregoeira(a), sob pena de
preclusão;
8.12.3 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido
no subitem 8.12.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;
8.12.3.1 - Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que
apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.
8.12.4 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
8.13 - Não configurada a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos
do item 8.12 - Será declarada a melhor oferta a proposta originalmente vencedora da fase de
lances.
8.14 – O(A) Pregoeira(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
8.15 - Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeira(a) examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
8.16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço será aberto o Envelope nº02, contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
8.17 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante:
a) Substituição e apresentação de documentos, ou
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
8.17.1 - A verificação será certificada pelo(a) Pregoeira(a) e deverá ser anexada aos autos
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
8.17.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
8.18 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.
8.19 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, observado o direito de preferência
estipulado na Lei Complementar nº 123/2006, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente,
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que
será declarado vencedor.
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8.20 - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as
fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo Pregoeira e pelos
representantes credenciados, ficarão sob a guarda do(a) Pregoeira(a), sendo exibidos aos
licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento
dos trabalhos.
IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeira(a) à licitante vencedora e
o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
9.3 - Interposto o recurso, o(a) Pregoeira(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.6 - A adjudicação será realizada pelo Pregoeira nos termos deste Edital.
9.7 – Tratando-se a adjudicatária de microempresa ou empresa de pequeno porte em relação a
qual se tenha constado restrição ou ressalva no tocante à respectiva regularidade fiscal e
trabalhista ao tempo da etapa de habilitação, deverá ela demonstrar a correção da falta no prazo
de cinco (5) dias úteis, que se seguirem à adjudicação, prorrogáveis por igual período a critério
da Administração, mediante prévio pedido da interessada, sob pena de decair do direito à
assinatura do contrato, sem prejuízo da imposição das sanções previstas no item 12.1 deste
edital;
9.8- Quando a Adjudicatária se recusar a executar o(s) item(ns) do qual sagrou-se vencedora, ou
decair do direito à contratação nos termos do item 9.7 deste edital, retomar-se-ão, em sessão
pública, os procedimentos relativos à licitação, nos moldes do item 8.19 deste edital.
9.8.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis,
contados da divulgação do aviso.
9.8.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município
veiculação no endereço eletrônico da Municipalidade (www.JUSSIAPE.sp.gov.br).
X – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
10.1 – O serviço, objeto desta contratação, deverá ser executada em conformidade com o
estabelecido no Anexo I – Termo de Referência, e as demais cláusulas e condições estabelecidas
neste Edital e na minuta de contrato.
10.2 - A licitante vencedora deverá adequar os serviços que forem prestados fora das condições
solicitadas.
10.3 - A entrega do objeto deverá ser realizada com mão-de-obra própria, os quais não terão
vínculo empregatício com a Contratante. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários,
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício.
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10.4 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução do contrato, bem como por
danos a que der causa de destruição ou danificação dos bens do Município e/ou da Contratante,
de seus funcionários ou terceiros.
10.5 - Demais despesas oriundas da contratação de funcionários para a realização dos serviços,
correrão por conta da contratada.
10.6 - A execução do presente contrato licitação será acompanhada e fiscalizada por um
funcionário especialmente designado pela Prefeitura do Município de JUSSIAPE.
10.7 - O recebimento inicial do objeto da presente licitação será provisório até a verificação
posterior das especificações e quantidades. Observar-se-á, entretanto, o prazo de decadência de
90 (noventa) dias para reclamação dos vícios aparentes ou de fácil constatação (art. 26 da Lei
Federal nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor).
10.8 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de adequação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, em prazo imediato;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de adequação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, em prazo imediato, mantido o preço inicialmente contratado.
10.9 – Adotar todas as medidas e precauções tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus
funcionários e a terceiros, porém sempre responsável por quaisquer consequências decorrentes
desses danos e pelos atos por eles praticados.
XI - DAS CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO
11.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante termo de contrato, cuja
respectiva minuta constitui anexa do presente ato convocatório, terá início na data de assinatura
do aludido instrumento e vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses podendo ser
prorrogado nos termos do artigo 57, II da Lei Federal 8.666/93.
11.2 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito fiscal e
trabalhista da Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo
impossibilidade de fazê-lo.
11.2.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
adjudicatária será notificada a apresentar tais certidões até a data limite fixada para a
assinatura do contrato, sob pena de a contratação não se realizar.
11.3 - A adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data da convocação,
que se fará por e-mail ou meio equivalente, para a assinatura do instrumento de contrato
decorrente desta licitação, devendo, na ocasião, dar atendimento ao prazo estabelecido e às
seguintes condições:
11.3.1 - Apresentar as certidões de regularidade fiscal e trabalhista eventualmente
exigidas no ato de convocação, em função da impossibilidade de renovação por meio eletrônico
hábil de informações (vide item 11.2).
11.4 - Quando a adjudicatária não demonstrar tempestivamente a situação de regularidade fiscal
e trabalhista de que trata o item 11.3 deste edital, ou quando não apresentar os requisitos
estipulados no item
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11.3 ou, ainda, se recusar a assinar o instrumento de contrato, retomar-se-ão, em sessão pública,
os procedimentos relativos à licitação, nos moldes do item 8.19 deste edital.
11.4.1- Essa nova sessão pública será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias
úteis, contados da divulgação do aviso.
11.4.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município e
veiculação no endereço eletrônico da Municipalidade (www.JUSSIAPE.sp.gov.br).
XII - DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO
12.1 - O Licitante que desistir de sua proposta inicial ou do lance ofertado, conforme definido no
item 8.11, o Adjudicatário que se recusar prestar o serviço, ou não cumprir as exigências deste
Edital, estarão sujeitos, isolada ou cumulativamente, às seguintes penalidades:
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de
JUSSIAPE pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
b) Multa equivalente de até 10% (trinta por cento) do valor ofertado.
12.2 – O atraso ou descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirá a aplicação
das seguintes sanções:
12.2.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito;
12.2.2 - multas, que serão graduadas de acordo com a gravidade da infração, observados os
seguintes limites:
12.2.2.1 – Obrigações Principais (Instalação):
12.2.2.1.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de
atraso, sobre o valor do empenho;
12.2.2.1.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento do empenho.
12.2.2.1.3 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a
30% (trinta por cento) do valor do empenho.
12.2.2.1.4 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no
prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser
descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado
judicialmente se julgar conveniente.
12.2.2.1.5 - 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, quando o
descumprimento inviabilizar totalmente a finalidade da contratação;
11.2.2.2 – Obrigações Acessórias – Manutenção e Locação:
11.2.2.2.1 – 0,3% (três décimos por cento) por hora, até a 12ª (décima segunda)
hora de atraso, sobre o valor do empenho;
11.2.2.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho, no caso de atraso
superior a 12 (doze) horas.
12.2.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do
Município de JUSSIAPE.
12.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a
5 (cinco) anos.
12.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
12.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
força maior ou caso fortuito.
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12.5 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública
poderá ser também aplicada àqueles que:
12.5.1 - Retardarem a execução do pregão;
12.5.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
12.5.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
XIII - DA GARANTIA CONTRATUAL
13.1 – Não será exigida garantia contratual.
XIV - DA DOTAÇÃO A SER ONERADA
14.1 - Para fazer frente às despesas do ajuste, existem recursos orçamentários reservados,
onerando a dotação classificada:
UNIDADE: 02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO
02001.0412200822.002 - GERENCIAMENTO DE ACOES ADMINISTRATVAS E GABINETE DO
PREFEITO
UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03001.0412200822.006 - GERENCIAMENTO DAS ACOES
ADMINISTRACAO

ADMINISTRATIVAS

SEC

DE

UNIDADE: 05 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
05001.1236100751.028 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO
05001.1236100752.051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA
EDUCAÇÃO
05001.1236200752.012 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO MEDIO
20.020 – Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNAT
20.022 – Desenv. Educ. Basica e Valoriz profissionais educ. – FUNDEB 40%
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06003.1030100742.026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA
06003.1030100742.030 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06003.1030400742.024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA
06003.1030400742.029 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE
SAUDE
06003.1030500742.031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE
DOENCAS
UNIDADE: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
07001.0824300772.069 - AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07001.0824400522.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07001.0824400702.057 - AÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
07001.0824400702.063 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
08001.1545100782.056 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL
08001.1545200782.042 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINSITRATIVAS DA SECRET DE
OBRAS
08001.1751200782.040 - MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
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XV - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
15.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura
do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65º, II,
“d”, da Lei Federal Nº 8.666 / 93 e suas alterações posteriores.
XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – A adjudicatária, durante a execução do contrato, obriga-se a manter todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Pregão Nº 023/2020.
16.2 - A execução do contrato decorrente da licitação será acompanhada e fiscalizada por um
funcionário especialmente designado pela Prefeitura do Município de JUSSIAPE.
16.3 - A Prefeitura do Município de JUSSIAPE poderá, em qualquer ocasião, modificar as
quantidades, reduzindo ou aumentando o volume dos serviços, ficando a contratada obrigada a
manter os mesmos preços unitários, desde que as modificações feitas não excedam mais de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.4 - As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela Seção de
Licitações;
16.5 - Os atos do(a) Pregoeira(a) e Comissão de Apoio, o resultado do julgamento, e as decisões
de homologação e adjudicação serão publicados na imprensa Oficial do município;
16.6 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
16.7 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a
serem assinadas pelo Pregoeira e pelos licitantes presentes.
15.8 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.
16.9 - Os atos ocorridos na sessão pública de processamento do pregão terão efeito presuntivo, de
modo que não poderão os licitantes que não se fizerem representar na sessão alegar qualquer
prejuízo, em especial, quanto à formulação de lances e ao exercício do direito de preferência
previsto na Lei Complementar nº 123/2006.
16.10 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas serão rubricados pelo(a) Pregoeira(a) e pelos licitantes presentes que desejarem.
16.11 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada junto à Seção de Licitações, até 10 (dez) dias após a publicação da
homologação.
16.12 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão (presencial).
16.12.1 - Caberá ao(à) Pregoeira(a) e equipe de apoio, auxiliado pelo setor responsável
pela elaboração do edital, decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
16.12.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
16.13 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados
ao(à) Pregoeira(a), até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por
meio eletrônico via internet, ou via Fax, ou através de protocolo na Seção de Licitações, nos
endereços indicados no edital.
16.14 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeira.
16.15 - Integram o presente Edital:
16.15.1 - Termo de Referência (Anexo I);
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16.15.2 - Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administração (Anexo II);
16.15.3 - Modelo de Credenciamento (Anexo III);
16.15.4 - Modelo de Proposta (Anexo IV);
16.15.5 - Declaração para o fim de atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8666/93
(Anexo V);
16.15.6 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos da habilitação (Anexo VI);
16.15.7 - Declaração de qualificação microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo
VII).
16.15.8 - Minuta de Contrato (Anexo VIII);
16.16 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora-BA.

Jussiape-Ba, 04 de março de 2020.

ZORAIDE MARIA SOUZA
PREGOEIRA
DECRETO Nº 03/2020, DE 10 DE JANEIRO DE 2020.
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ANEXO I
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
Pregão Nº 023/2020
Processo Nº 033/2020
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
1.1 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sinal de internet banda larga
para a sede da prefeitura, as secretarias e demais órgãos e programas conforme necessidade do
município, para entrega imediata.
1.2 - A CONTRATADA deverá fornecer link de acesso à Internet, com serviços de instalação,
configuração e suporte técnico com as características mínimas a seguir:
2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
2.1 - A empresa vencedora, tem que ter diferentes formas a garantir a redundância da rede e rotas
utilizadas.
2.2 – Lote ÚNICO
LOTE QTDE
UNID
DESCRIÇÃO
01
Fornecimento de sinal de internet banda larga para a sede da
prefeitura, as secretarias e demais órgãos e programas conforme
11
UN.
necessidade do município, de alto desempenho, com acesso
1.1
(MESES) total de no mínimo 220 Mbps (Duzentos Mega bits por
segundo) instalados em locais diferentes. Vide item 2.3
2.3 -Sendo os seguintes locais a serem prestados os serviços descritos no objeto:
Nº LOCAIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MBPS

CRECHE MUNICIPAL SANTO ANTONIO
PSF SEDE
PSF ESPINHO
CRAS
PROF. JOSÉ MANÇOS FREIRE
CASA DE SAÚDE
CONSELHO TUTELAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSIAPE/ADMINISTRAÇÃO
PSF SÃO JOSÉ
SAMU
DR. ERALDO TINOCO MELO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04 MB
04 MB
02 MB
05 MB
05 MB
20 MB
02 MB
10 MB
02 MB
02 MB
02 MB
03 MB
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PSF CARAGUATAI
PRAÇA 09 DE JULHO
CARLOS DRUMOND DE ANDRADE
CRECHE MUNICIPAL PROF. AURELINO
LANDULFO SOBRINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSIAPE/CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE/SETOR
DE LICITAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR IGD
ALMOXARIFADO
PRAÇA DONA JANDIRA
PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
PRAÇA RODRIGUES ALVES TEIXEIRA
RUA DIREITA
GARAGEM
TREVO DA CIDADE
ACESSO À ENTREADA DA CIDADE
CENTRAL DE VIGILÂNCIA E
MONITORAMENTO
PROGRAMA MELHOR EM CASA

_______________________
Funcionário (a).

03 MB
04 MB
06 MB
05 MB
05 MB
10 MB
10 MB
35 MB
10 MB
10 MB
06 MB
06 MB
06 MB
06 MB
06 MB
06MB
06 MB
14 MB
05 MB
220 MBPS

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
3.1. A contratada deve garantir à contratante:
3.1.1 A contratada deverá ter autorização de SCM (Serviço de Comunicação de Multimídia)
para fornecimento do serviço.
3.1.2 Velocidade permanente deve ser de 220 mbps sem oscilações e simétrica, isso é, igual para
envio e recebimento; uso ilimitado para (upload e download)
3.1.3 Suporte 24 horas, 365 dias por ano;
3.1.4 Em caso venha ocorrer alguma falha ou interrupção por algum motivo de força maior, o
restabelecimento do sinal deverá ser suprido imediatamente em caráter de contingência
emergencial com link mínimo de 100mbps com rotas alternativas ou meios físicos alternativos.
3.1.5
Eventuais interrupções programadas dos serviços deverão ser informadas com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.
3.1.6 A contratada deverá garantir um SLA (Service Level Agreement) de no mínimo
99,5% do serviço contratado, e a média mensal de perda de pacotes não deve exceder 2%.
3.1.7 É de total responsabilidade da empresa prestadora dos serviços, todo o equipamento
locado, sendo assim, caso haja algum problema, o mesmo deverá ser substituído por outro de
igual qualidade.
3.1.8 A contratada deverá entregar fisicamente esse enlace à rede a endereços fornecidos pela
Contratante através de fibra óptica conforme demandas, desde logo a contratada terá e
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disponibilizar infra-estrutura necessária para prestação dos serviços nos locais indicados neste
termo de referência.
3.1.9 A conexão deverá ser exclusivo e dedicado para conexão IP de acesso à internet.
3.1.10 O serviço deverá se iniciar imediatamente a partir da data de assinatura do contrato.
3.1.11 A contratada deverá se encarregar de prover o meio físico de interligação entre a sua rede
e a rede da Contratante, atendendo aos parâmetros definidos nesta especificação, ficando este
serviço sob sua inteira responsabilidade.
3.1.12 A contratada deverá disponibilizar toda a infra estrutura de telecomunicações
(equipamentos e insumos) necessária ao pleno funcionamento dos serviços contratados, sem
custo adicional à Contratante.
3.1.13 Ficará a cargo da Contratante apenas os equipamentos, instalação e manutenção referente
à rede interna.
3.1.14 A prestação do serviço compreende a disponibilização, instalação, ativação e
configuração do (s) equipamentos(s) que compõe o acesso e outros que possibilitem a utilização
do serviço, objeto da presente contratação.
3.1.15 A administração e manutenção desses equipamentos serão de inteira responsabilidade da
Contratada, devendo obedecer aos níveis de qualidade exigidos na presente contratação.
4 -DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
4.1 Executar os serviços descritos neste termo de referencia, observando as especificações
condições e prazos;
4.2 A contratada deverá apresentar Licença SCM para funcionamento de estação emitida pela
ANATEL;
4.3 Atender prontamente as reclamações da Prefeitura Municipal de JUSSIAPE, prestando os
esclarecimentos devidos e efetuando as correções e adequações que se fizerem necessárias;
4.4 Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na execução
dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar sua execução, apresentando razões
justificadoras, que serão objeto de apreciação pela Prefeitura Municipal de JUSSIAPE.
4.5 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas neste contratação;
4.6 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de
JUSSIAPE;
4.7 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;
4.8 Designar um preposto responsável pela execução dos serviços, que será a pessoa de contato
entre a Contratada e a fiscalização da Prefeitura Municipal de JUSSIAPE
5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
511.1 - A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
5.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do
Contrato, informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
condições;
5.1.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência;
5.1.3 - responsabilizar-se pela execução dos serviços, objeto do Contrato, respondendo civil
e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus
empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou
indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.
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6 – PENALIDADES
6.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a
Administração poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício
e contratual, além daquelas penalidades previstas no Art. 87, da lei nº 8.666/93.

Pregão Presencial nº 023/2020 – FL. 19

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ETA/JJVCZVHE/4UQZIYABG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
6 de Março de 2020
146 - Ano - Nº 1375

Jussiape

(67$'2'$%$+,$
3
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 033/2020
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  

_______________________
Funcionário (a).

ANEXO II

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
Pregão Nº 023/2020
Processo Nº 033/2020

DECLARAÇÃO

Eu,................(nome)...........,
CPF:_________________________representante
legal
da
firma.....................................,
CNPJ__________interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão nº 023/2020), da
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSIAPE, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos
termos do item 7.1.5, subitem 7.1.5.1 do Edital, que inexiste impedimento legal contra a firma
__________________para licitar ou contratar com a Administração.

.......................... , .... de ............... de 2020

_____________________________________
Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................

(carimbo da empresa)
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ANEXO III
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
Pregão Nº 023/2020
Processo Nº 033/2020

MODELO DE CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º
______________, com sede à _________________________, neste ato representada pelo(s)
(diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s)
Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a
quem confere(m) amplos poderes para junto à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
(ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os
atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão n.º 023/2020
(ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os,
conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances
verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos
ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem
reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o
caso de apenas uma licitação).

.............................. , .... de ............... de 2020

_________________________________________
Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................
(carimbo da empresa)
RECONHECER FIRMA(S)
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ANEXO IV
MODELO – Proposta de Preços
Pregão Nº 023/2020
Processo Nº 033/2020
Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
Fornecedor: ____________________________________ CNPJ nº ________________________
Endereço:__________________________________ nº________ Complemento: _____________
Bairro: ______________ Cidade: _______________ Estado: _________ CEP _______________
E-mail: _______________________________________________________________________
Banco: ____ - ________________ Agência: ____ - ______ Conta:________________________
Telefone para contato ____________________________________________________________

Segue nossa proposta para fornecimento do item a seguir:

LOTE
01

1.1

QTDE

09

UNID

UN.
(MESES)

DESCRIÇÃO

Valor
Valor Total
unitário R$
R$

Fornecimento de sinal de internet
banda larga para a sede da
prefeitura, as secretarias e demais
órgãos e programas conforme
necessidade do município, de alto
desempenho, com acesso total de
no mínimo 220 Mbps (Duzentos
Mega bits por segundo) instalados
em locais diferentes, conforme
termo de referência.
VALOR POR LOTE

x

A entrega dos serviços objeto desta licitação será iniciado conforme a necessidade da
Administração Municipal.

x

Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente,
fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com impostos, transporte,
descarregamento, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos
da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e
deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que o objeto será
entregue de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e
aceitamos em todos os seus termos.

x
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Declaramos, também, que nenhum direito à indenização ou a reembolso de quaisquer
despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita, seja qual for o
motivo.
Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a sua
apresentação.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal
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ANEXO V - Declaração para o fim de atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93

Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
Pregão Nº 023/2020
Processo Nº 033/2020

DECLARAÇÃO

..............................., inscrito no CNPJ nº ......................., por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ................................., portador (a) da Carteira
de Identidade nº ....................... e do CPF nº ................., DECLARA, para fins do disposto no
inciso V, do art. 27, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Obs.: Declarar quando for o caso: “Declaro que emprego menor com idade a partir de catorze
anos na condição de aprendiz”.

.............................. , .... de ............... de 2020

_______________________________________
Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................

(carimbo da empresa)
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ANEXO VI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
Pregão Nº 023/2020
Processo Nº 033/2020

DECLARAÇÃO

Eu, ............(nome)..........., representante legal da
firma ..........................., interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão Nº 023/2020),
da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSIAPE, DECLARO, nos termos do subitem 4.1, do
item IV, e sob as penas da Lei, que demos pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

.............................. , .... de ............... de 2020

_______________________________________
Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................

(carimbo da empresa)
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ANEXO VII

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
Pregão Nº 023/2020
Processo Nº 033/2020

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA
OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa
________________________(denominação
da
pessoa
jurídica),
CNPJ
nº
________________________, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, cujos
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência
como critério de desempate no procedimento licitatório realizado mediante (modalidade/nº)
Pregão 023/2020, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os
documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando,
no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, contados da data da adjudicação do objeto, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo da sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93, que esta
empresa, na presente data enquadra-se como:
(
) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14.12.2006.
(
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar
nº 123, de 14.12.2006.

.............................. , .... de ............... de 2020

_______________________________________
Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................
(carimbo da empresa)
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº XX/2020
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 023/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2020
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE-ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de Direito Público
Interno, inscrita no CNPJ (MF) Nº 13.674.148 / 0001 - 53, com sede na Praça 09 de Julho, Nº
167 – Bairro Centro – Cidade de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, representada neste ato
pelo o Senhor Prefeito Éder Jakes Souza Aguiar, CPF nº 657.434.155-87, doravante
denominada de CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa: ......................, pessoa jurídica
de direito privado, registrada no CNPJ Sob o Nº ...................., com sede na .......................,
representada neste ato ......................, portador do RG Sob o Nº ........................ e no CPF Sob
o Nº ........................, doravante denominada de CONTRATADA, firmam neste ato, o presente
contrato, na forma e condições que se seguem:

Cláusula I - OBJETO
2.1 - Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para o
fornecimento de sinal de internet banda larga para a sede da prefeitura, as secretarias e demais
órgãos e programas conforme necessidade do município, em quantidades e especificações
constantes do Anexo I, que faz parte integrante deste Edital, bem como em conformidade com as
condições estabelecidas no edital do pregão 023/2020, anexos e neste contrato.
Cláusula II – DOS LOCAIS A SEREM PRESTADOS OS SERVIÇOS
Nº LOCAIS
MBPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CRECHE MUNICIPAL SANTO ANTONIO
PSF SEDE
PSF ESPINHO
CRAS
PROF. JOSÉ MANÇOS FREIRE
CASA DE SAÚDE
CONSELHO TUTELAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSIAPE/ADMINISTRAÇÃO
PSF SÃO JOSÉ
SAMU
DR. ERALDO TINOCO MELO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PSF CARAGUATAI
PRAÇA 09 DE JULHO
CARLOS DRUMOND DE ANDRADE

04 MB
04 MB
02 MB
05 MB
05 MB
20 MB
02 MB
10 MB
02 MB
02 MB
02 MB
03 MB
03 MB
04 MB
06 MB
05 MB
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CRECHE MUNICIPAL PROF. AURELINO
17 LANDULFO SOBRINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
18 JUSSIAPE/CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE/SETOR
19 DE LICITAÇÕES
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
21 SETOR IGD
22 ALMOXARIFADO
23 PRAÇA DONA JANDIRA
24 PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
25 PRAÇA RODRIGUES ALVES TEIXEIRA
26 RUA DIREITA
27 GARAGEM
28 TREVO DA CIDADE
29 ACESSO À ENTREADA DA CIDADE
CENTRAL DE VIGILÂNCIA E
30 MONITORAMENTO
31 PROGRAMA MELHOR EM CASA

_______________________
Funcionário (a).

05 MB
10 MB
10 MB
35 MB
10 MB
10 MB
06 MB
06 MB
06 MB
06 MB
06 MB
06MB
06 MB
14 MB
05 MB
220 MBPS

Cláusula III - DOS PREÇOS
3.1 - O preço para a execução do serviço contratado é o apresentado na proposta da
CONTRATADA, a saber:
LOTE QTDE
UNID
DESCRIÇÃO
Valor
Valor Total
01
unitário R$
R$
Fornecimento de sinal de internet
banda larga para a sede da
09
UN.
prefeitura, as secretarias e demais
1.1
(MESES) órgãos e programas conforme
necessidade do município, de alto
desempenho, com acesso total de
no mínimo 220 Mbps (Duzentos
Mega bits por segundo) instalados
em locais diferentes, conforme
termo de referência.
VALOR POR LOTE
3.1.1 - O valor resultante da aplicação do preço unitário às quantidades entregues, constituirá, a
qualquer título, a única e completa remuneração.
3.2 - Os preços incluem todas as despesas diretas e indiretas dos serviços especialmente
materiais e equipamentos necessários, bem como encargos sociais e trabalhistas, transportes,
seguros, benefícios, liquidação de responsabilidades por acidentes de trabalho ou que causem
danos ou prejuízos ao Município ou a terceiros por motivo de dolo, negligência, imprudência ou
imperícia da contratada, de seus prepostos ou funcionários.
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Cláusula IV - REAJUSTE DOS PREÇOS
4.1 - A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição ou outros que
demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto, tudo em conformidade com o Art.
65º, da Lei Federal Nº 8.666 / 93 e suas alterações posteriores.
Cláusula V – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 - Da instalação:
6.1.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do
Setor fiscalizante na Nota Fiscal Fatura apresentada, ficando assegurado o prazo máximo
de até 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.
5.2 - Da manutenção e locação:
5.2.1 – O faturamento será mensal.
5.2.2 – O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do
Setor fiscalizante na Nota Fiscal Fatura apresentada, ficando assegurado o prazo máximo
de até 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.
5.3 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura
será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a
ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura, reapresentada nos mesmos
termos do item 5.1.1 e 5.2.2.
5.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.
5.5 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base
no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês,
calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela
situação prevista no item 5.3.
Cláusula VI - DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
6.1 - O recebimento se fará de acordo com os artigos 73 a 76 da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos.
Cláusula VII - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1- Este instrumento de contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de
........... . meses podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, II da Lei Federal nº 8.666/93.
Cláusula VIII – DAS OBRIGAÇÕES
8.1 – DA CONTRATANTE
8.1.1 - A Contratante, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
8.1.1.1 - Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no Contrato;
8.1.1.2 - Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
8.1.1.3 - Comunicar à Contratada, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo
recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
estabelecidas no Termo de Referência;
8.1.1.4 - Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços.
8.1.1.5 - Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução do serviço.
8.1.1.6 - Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.
8.2 – DA CONTRATADA
8.2.1 - A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
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8.2.1.1 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência
do Contrato, informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
condições;
8.2.1.1 - Atender as demais condições descritas no Termo de Referência;
8.2.1.1 - Responsabilizar-se pela execução dos serviços, objeto do Contrato, respondendo
civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de
seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou
indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.
Cláusula IX - DAS SANÇÕES
9.1 - O Licitante que desistir de sua proposta inicial ou do lance ofertado, conforme definido no
item 8.11, o Adjudicatário que se recusar prestar o serviço, ou não cumprir as exigências deste
Edital, estarão sujeitos, isolada ou cumulativamente, às seguintes penalidades:
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de
JUSSIAPE pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
b) Multa equivalente de até 10% (trinta por cento) do valor ofertado.
9.2 – O atraso ou descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirá a aplicação das
seguintes sanções:
9.2.1 - Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
9.2.2 - Multas, que serão graduadas de acordo com a gravidade da infração, observados os
seguintes limites:
9.2.2.1 – Obrigações Principais (Instalação):
9.2.2.1.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de
atraso, sobre o valor do empenho;
9.2.2.1.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento do empenho.
9.2.2.1.3 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a
30% (trinta por cento) do valor do empenho.
9.2.2.1.4 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no
prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser
descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado
judicialmente se julgar conveniente.
9.2.2.1.5 - 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, quando o
descumprimento inviabilizar totalmente a finalidade da contratação;
9.2.2.2 – Obrigações Acessórias – Manutenção e Locação:
9.2.2.2.1 – 0,3% (três décimos por cento) por hora, até a 12ª (décima segunda)
hora de atraso, sobre o valor do empenho;
9.2.2.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho, no caso de atraso
superior a 12 (doze) horas.
9.2.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do
Município de JUSSIAPE.
9.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a
5 (cinco) anos.
9.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
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9.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
força maior ou caso fortuito.
9.5 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública
poderá ser também aplicada àqueles que:
9.5.1 - Retardarem a execução do pregão;
9.5.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
9.5.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
Cláusula X- ORIGEM DOS RECURSOS
10.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos constantes de dotações
consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
Código orçamentário: ...............
Projeto/Atividade: .......................
Elemento despesa: ...........................
Fonte de Recurso:
............................................
Cláusula XI - DA RESCISÃO
11.1 - Constituem motivos para rescisão do contrato:
11.1.1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
11.1.2 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
11.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
11.l.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
11.1.5 - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da execução do
contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a
fusão, cisão ou incorporação sociais, não admitidas no Edital Licitatório Nº 04/2019 e
neste Contrato;
11.1.6 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
11.1.7 - A decretação de falência da sociedade ou a insolvência civil da pessoa física
contratada.
11.1.8 - A dissolução da sociedade contratada;
11.1.9 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudiquem a execução do contrato;
11.1.10 – Perda das condições de habilitação, pela contratada, conforme exigido no
Edital;
11.1.11 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinada a contratante e exaradas em processo administrativo a que se refere este
contrato;
11.1.12 - Morte da pessoa física contratada ou do titular de empresa individual.
Cláusula XII - VALOR DO CONTRATO
12.1 - As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor por lote de R$.....................
(.................), para todos os legais e jurídicos efeitos.
Cláusula XIII- DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e
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peculiares, não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto às mesmas, como elemento
impeditivo do seu perfeito cumprimento.
13.2 - A Prefeitura do Município de JUSSIAPE poderá, em qualquer ocasião, modificar as
quantidades, reduzindo ou aumentando o volume das dos serviços, ficando a contratada obrigada
a manter os mesmos preços unitários, desde que as modificações feitas não excedam mais de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.3 - Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93, inclusive com
relação aos casos omissos do Edital Pregão Nº 023/2020 e do Contrato.
13.4 - Faz parte integrante deste contrato, o Edital de Licitação, os anexos e a proposta da
contratada.
13.5 - A contratada reconhece os direitos da Administração (cláusulas exorbitantes) e a
possibilidade de rescisão administrativa do ajuste, nos casos legais.
Fica eleito o foro do Município de JUSSIAPE, para dirimir as eventuais controvérsias
decorrentes do presente ajuste.
Cláusula XIV- DA RESCISÃO
14.1 - A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas nos artigos 78 a 80 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula XV- DO FORO
10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, para conhecer e decidir
quanto aos litígios que possam decorrer da execução deste Contrato.
10.2 - E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 02 (Duas) vias, para
um só efeito legal, juntamente com 02 (Duas) testemunhas adiante nomeadas, maiores, idôneas
e capazes, sendo um via para a CONTRATADA, um parte para a CONTRATANTE.
JUSSIAPE –BA, ..........................
_______________________________________
Éder Jakes Souza Aguiar
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
CONTRATANTE

_____________________________________
Representante empresa
Nome da Empresa
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: ..................................................................

Nome: ...........................................................

CPF Nº: ................................................................... CPF Nº: .........................................................
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