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Prefeitura Municipal de
Jussiape publica:
• Edital Pregão Presencial Nº 033/2020 - Processo Nº 060/2020 Prestação de Serviços na Confecção de Colete, Jaleco, Pijama, Lençol,
Conjunto e Campo Cirúrgico, Entre Outros, Para Atender a Demanda da
Secretaria de Saúde Deste Município.
• Edital Pregão Presencial Nº. 034/2020 - Contratação de Serviços de
Vidraçaria Para Confecção de Portas, Janelas e Afins de Vidros
Temperados e Ferragens, Com Instalação e Acessórios Para Atender a
Demanda da Secretaria de Saúde Deste Município.
• Edital Pregão Presencial Nº. 035/2020 - Prestação de Serviços na
Instalação de Cobertura Metálica de Telhado Para Atender as Demandas
da Secretaria de Saúde e Secretaria de Agricultura Deste Município de
Jussiape - BA.
• Edital Pregão Eletrônico Nº 006/2020 - 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.
• Despacho Administrativo Referente ao Pregão Presencial Nº
010/2020 - Neste Momento a Empresa Rodrigues Comercio de Moveis
Eireli, Manifesta Intenção de Interpor Recurso Por Não Está de Acordo
Com a Sua Desclassificação.

Gestor - Éder Jakes Souza Aguiar / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Jussiape - BA
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PROTOCOLO/ RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2020 - PROCESSO Nº 060/2020
Recebi do setor de Licitação através do Pregoeiro o edital e seus anexos referentes ao Pregão
Presencial nº. 033/2020, cujo objeto é a Prestação de serviços na confecção de colete, jaleco,
pijama, lençol, conjunto e campo cirúrgico, entre outros, para atender a demanda da Secretaria
de Saúde deste munícipio, com sessão de abertura para o dia 22 de junho de 2020, as 08:30.
FAVOR PREENCHER DE FORMA LEGÍVEL
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________
CNPJ: ______________________________________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________
TELEFONE__________________________________________________________
E-MAIL: ____________________________________________________________
DATA DE RECEBIMENTO: _____________________________________________

_________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA
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
CIENTE:......./........./2020

ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
PREGOEIRA
DECRETO Nº 03/2020, DE 10 DE JANEIRO DE 2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PKPTQDJEJ+X9ST7FAHVD7W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Junho de 2020
3 - Ano - Nº 1455

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 060/2020
Folha Nº __________.

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

_______________________
Funcionário (a).

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSIAPE-BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2020

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2020

SÍNTESE DO OBJETO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISA, CALÇA, SHORT,
BONÉ, JALECO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS
SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

2020
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INFORMAÇÕES GERAIS

1. Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial nº 033/2020
2. Regência Legal
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e
8.666/93 e alterações e Decreto Municipal n° 003/2020
3. Unidades Interessadas
Secretarias Municipais
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO: POR LOTE
5. Objeto
Prestação de serviços na confecção de camisa, calça, short, boné, jaleco, entre outros, para
atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal.
6. Data e horário para recebimento das propostas, documentos relativos à habilitação e
início da abertura dos envelopes.
Data: 22 de junho de 2020 às 08:30H
7. Dotações orçamentárias – Anexo 1 – Minuta do Contrato
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 Pregoeiro e sua equipe de
apoio, na sede da Prefeitura Municipal de Jussiape na Praça 09 De Julho, Nº 167 – Bairro Centro,
Cidade De Jussiape, ou pelo telefone 0 (**) 77 3414 – 2110 de segunda a sexta – feira, no horário
das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, ou pelo site www.jussiape.ba.gov.br..
10. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
10.1. Somente serão admitidas a participar da licitação os interessados credenciados, que
atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e que
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
10.2. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas
inidôneas, na forma das leis e regulamento citados neste Edital.
10.3. Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta
licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por
membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada
inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
10.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em
lei.
11. CREDENCIAMENTO
Visto da pregoeira
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11.1. A documentação para o credenciamento poderá ser apresentada em cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original, dos seguintes documentos abaixo:
11.2. Tratando-se de representante legal:
a) Cartão de CNPJ;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, registro
comercial no caso de empresa individual ou certificado da condição de micro empreendedor
Individual – CCMEI;
c) Documento pessoal;
11.3. Tratando-se de procurador: apresentação de procuração por instrumento público ou
particular, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
11.3.1. Quando apresentada procuração deverá ser anexada:
a) Cartão de CNPJ;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, registro
comercial no caso de empresa individual ou certificado da condição de micro empreendedor
Individual – CCMEI;
c) Documento pessoal do procurador;
11.4. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
de identificação que contenha foto.
11.5. As Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP que pretendem
utilizar-se dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006,
deverão apresentar declaração que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
Microempresas – ME e as Empresas de Pequeno Porte – EPP, conforme o caso.(conforme
anexo VI)
11.6. Declaração de Conhecimento e Atendimento às exigências de Edital e Declaração
de Desimpedimento de Licitar (conforme anexo VII e VIII deste edital).
11.7. Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro:
11.7.1. Os envelopes da proposta de preços (envelope A)
11.7.2. Os documentos de habilitação (envelope B), não sendo mais aceitas novas
propostas.
11.8. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta, nos termos da
legislação citada e deste edital.
12. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
12.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e
rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificada, por via
impressa, como Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2020
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxxx Xxxxx
ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇO
12.2. Só serão aceitas propostas emitida em via impressa ou datilografada, redigida com
clareza, sem cotações alternativas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada, rubricada todas as folhas e, ao final, assinada por pessoa legalmente
habilitada com poderes para comprometer-se pela empresa licitante.
12.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente
de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se admitindo propostas
alternativas.
12.4. Apresentar o preço para a quantidade total demandada descrito nos anexos deste edital,
expresso em real, com apenas duas casas decimais. Caso o resultado final (preços x
quantidade) resulte em dízima, o licitante deverá apresentar uma nova proposta, no prazo
estabelecido neste Edital, que resulte em apenas duas casas decimais, cujo valor deverá ser
inferior ao inicialmente proposto.
12.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas.
12.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para o fornecimento e entrega do objeto desta licitação, tais como:
impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e
demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às
especificações do objeto licitado.
12.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos,
a contar da data da apresentação da proposta.
12.8. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), contendo as especificações detalhadas do(s)
objeto(s) ofertado(s), deverá(ão) ser formulada(s) e apresentada(s) com preços atualizados
em conformidade com os lances eventualmente ofertados, no prazo de 02 (dois) dias úteis,
após encerramento da sessão, sob pena de desclassificação.
Parágrafo Único – Na elaboração da Proposta de Preço Final o licitante vencedor deverá
adotar como modelo, preferencialmente, o constante neste Edital, no anexo II.
13. HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
13.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação
abaixo que poderá ser apresentada em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada
do original que pode ser autenticada pelo Pregoeiro ou membros da equipe de apoio, em
envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade e
número, além da expressão Habilitação (vide descrição abaixo), podendo ao Pregoeiro,
antes da homologação, solicitar o documento original para verificação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2020
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxxx Xxxxxx
ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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13.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
13.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à
investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos, registro comercial no caso
de empresa individual ou certificado da condição de micro empreendedor Individual.
13.2.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) que tem sua emissão,
em condições de regularidade, por meio do endereço eletrônico a seguir:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
b) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
sendo este último datado dos últimos 180 dias, desde que outro prazo não esteja estipulado
neste
documento.
A
referida
certidão
se
encontra
disponível
no
site
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICer
tidao.asp?Tipo=1
c) Certificado de Regularidade do FTGS, que pode ser extraída no sítio eletrônico da Caixa
Econômica
Federal,
no
endereço
eletrônico
a
seguir:
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
d) 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;
h) Certidão de Débitos Trabalhistas, cuja emissão pode ser realizada no site do Tribunal
Superior do Trabalho ( http://www.tst.jus.br/certidao ).
13.2.2.1 Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores.
As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
a) As microempresas e empresas de pequeno deverão apresentar declaração de que estão
enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos
termos do art. 3º da Lei supracitada (anexo VI).
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
c) A não–regularização da documentação, no prazo previsto no lote anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal
10.520, especialmente a definida no art. 7º.
13.2.3. A Habilitação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
Visto da pregoeira
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a) 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.
b) 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.
c) 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.
d) 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;
e) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverão
comprovar a documentação apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação;
f) 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;
g) Certidão simplificado do capital social compatível com o valor do objeto licitado,
integralizado e registrado na Junta Comercial (JUCEB) ou do órgão correspondente à sede do
licitante, podendo ser atualizado de acordo com o previsto no Art. 31, § 3° da Lei n° 8.666/93.
13.2.4. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e
10.520/02, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de
14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital.
13.2.5. Qualificação Técnica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) 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.
13.3. Alvará de funcionamento
13.4. Os documentos deverão ser apresentados preferencialmente encadernados em ordem
de acordo com o exigido no EDITAL, ou ainda utilizar outro dispositivo de fixação que permita
Visto da pregoeira
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seu fácil manuseio, sem risco de desprendimento ou perda. Recomenda-se que seja adotada
o mesmo procedimento para os documentos referente a proposta de preços.
13.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome
da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se a 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;
13.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
13.6.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, terá esta
validade de sessenta dias a contar de sua emissão.
13.7. O Pregoeiro conferirá a validade de todos os documentos, constantes neste edital.
14. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
14.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE.
14.1.1. O Município poderá recusar a proposta do vencedor, se for o caso, cujo valor esteja
com preços excessivos, superfaturado ou, ainda, por interesse da administração, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
14.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e
condições detalhadas pelo edital.
14.3. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
14.4. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor
preço, ou na impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições,
serão selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que
sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de
lances verbais.
14.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, ao Pregoeiro selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
14.6. 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 ao Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
14.7. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, ao pregoeiro poderá
suspender a sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03
(três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.
15. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
15.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada
de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente,
durante esta fase no máximo 20 minutos.
15.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
inicialmente proposto pelo mesmo licitante num percentual mínimo de 1 % (um por cento).
Visto da pregoeira
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15.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
15.4. Caso não se realizem lances verbais, serão verificadas a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
15.5. Sendo aceitável a oferta, será verificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o
atendimento das condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação
apresentada.
15.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior
homologação do resultado pelo Prefeito do Município.
15.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado
pelo Prefeito do Município.
15.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências
deste Edital e seus anexos e/ou propuserem preços inexequíveis ou superfaturados para a
Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para
a execução do objeto do contrato.

15.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
15.10. Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, de acordo com o Menor
preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo,
comparando-o com os valores de Referência, decidindo, motivadamente, a respeito.
15.11. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.
Será declarado vencedora a licitante que ofertar o menor preço por lote, desde que a
proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e
compatível com o preço de mercado.
15.12. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto,
previsto no art. 44, § 2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério
de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte.
15.13. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas
apresentadas pela microempresa ou empresa de pequeno porte, sejam superiores em até
5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
15.14. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de até 5 (cinco)
minutos para ofertas de novos lances inferiores àquelas consideradas, até então, de
menor preço ou para a desistência, na ordem de classificação apresentada.
b) Se a microempresa e empresa de pequeno porte, convocada na forma do item anterior,
não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de
classificação, às demais microempresas e empresa de pequeno porte remanescentes,
que se enquadrarem na hipótese do item 15.13 deste Edital, a apresentação de nova
proposta, no prazo previsto na alínea “a”.
Visto da pregoeira
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15.15. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências
do item 15.14 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da
proposta originalmente de menor valor.
15.16. O disposto nos itens 15.12 a 15.14 deste edital, não se aplica às hipóteses em que
a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
15.17. O valor do percentual correspondente ao desconto no Lote será linear a todos os
materiais do lote.
15.18. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de
apoio e licitantes presentes.
16. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
16.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa, ou representante legal de empresa devidamente autorizado, poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão; devendo entregar,
na entidade que promove a licitação, o ato de impugnação devidamente assinado pelo
representante legal da interessada.
16.2. Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil.
16.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
16.4. Não será aceita impugnação ou recurso por fax e/ou e-mail. Somente em original em
papel timbrado da empresa e devidamente assinado pelo diretor ou representante legal, das
08:00 às 12:00 horas.
16.4.1. Impugnações/recursos ou pedidos de esclarecimentos protocolados fora do prazo não
serão considerados.
16.5. - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (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, sendolhes assegurada vista imediata dos autos.
16.5.1. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora
e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
16.5.2. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
16.5.3. 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.
16.5.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
17. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1. Não havendo manifestação pela interposição de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto
da licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade
superior.
Visto da pregoeira
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17.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior confirmará a adjudicação do objeto licitado ao licitante
vencedor, e homologando o mesmo.
17.3. A adjudicação e, a sua posterior homologação não implica em direito à contratação.

18. FORMA DE ENTREGA
18.1. A entrega do objeto desta licitação será iniciado no prazo de três (03) dias e as
entregas posteriores será efetuadas de forma gradual, conforme a necessidade da
Administração Municipal.
18.2. Os materiais licitados deverão ser entregues na Central de Compras deste município.
19. CONTRATAÇÃO
19.1. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado 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 8.666/93 e 10.520/02.
19.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido da Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,
que se sagrarem vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na comprovação
da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.
19.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, definida no art.
86, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação
de empate o exercício do direito de preferência.
19.4. Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresas de pequeno porte, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
19.5. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua
alteração, ou;
b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
19.6. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo I deste Edital.
19.7. A contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
20.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através ordem bancária ou
crédito em conta corrente, no prazo de até 30(trinta) dias, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde
que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
20.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada.
20.3. O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos
erros e imperfeições porventura apresentados após a liberação.
Visto da pregoeira
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20.4. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
21. REAJUSTAMENTO E REVISÃO
21.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na
forma do art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
22. SANÇÕES E PENALIDADES
22.1. 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:

22.1.1. 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.
22.1.2. 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.
22.1.3. 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:
I-

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;

II -

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

22.1.3.1. A multa a que se refere este subitem não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
22.1.3.2. As multas previstas neste subitem não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.
22.1.4. 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.
22.1.5. 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.
23. RESCISÃO
23.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
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23.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
24. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
24.1. O Município se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade,
baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.
24.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação
da presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais.
25. DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à
divulgação,
reabrindo-se
o
prazo
inicialmente
estabelecido,
exceto
quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
25.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e parafiscais são de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada.
25.3. É facultada o pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da
proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato
motivado do Pregoeiro.
25.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
25.5. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
25.6. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do
procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
25.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de JUSSIAPE, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
25.8. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, pessoalmente.
25.9. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em
vigor, considerando as disposições das Leis das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, no
que for pertinente.
25.10. 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 8.666/93, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade
do fornecimento.
25.11. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.
Minuta do Contrato;
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V.
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Modelo de Proposta de Preços;
Termo Descritivo;
Modelo de Procuração;
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, 05 de junho de 2020.

ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
PREGOEIRA
DECRETO Nº 03/2020, DE 10 DE JANEIRO DE 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
JUSSIAPE

ANEXOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2020

Visto da pregoeira

15

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PKPTQDJEJ+X9ST7FAHVD7W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Junho de 2020
17 - Ano - Nº 1455

Jussiape

PROCESSO ADMINISTRATIVO

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

Nº: 060/2020
Folha Nº __________.

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

_______________________
Funcionário (a).

ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Processo Administrativo Nº060/2020
Pregão n° 033/2020
Contrato nº 00/0000
Contrato para prestação de serviços na
confecção de camisa, calça, short, boné, jaleco,
entre outros, 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 .........................,, residente
e domiciliado nesta cidade, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa
Xxxxx Xxxxx Xxxxx, inscrita no CNPJ sob n° 00.000.000/0000-00, com sede na Xxx Xxxxx
Xxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP: 00.000-000, representada pelo(s) Sr(a) Xxxxx
Xxxxx Xxxxx, portador(a) da Documento de Identidade nº 0000000, XXX/XX e inscrito(a) no
CPF sob o nº 000.000.000-00,residente e domiciliado a Rua XXXXX nº00, Cidade XXXXXXX
XX, CEP:0000000, que a este subscrevem, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam nesta ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços na confecção de camisa,
calça, short, boné, jaleco, entre outros, para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal, conforme Edital do Pregão Presencial Nº. 033/2020 e seus anexos;
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é de Menor Preço Por Lote, com pagamento mensal, em
obediência ao Edital do Pregão Presencial N° 033/2020 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 presente contrato terá vigência da data de assinatura deste instrumento até o dia 00
de dezembro 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 8.666/93, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade
do fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
000.000,00 (xxxx xxxx xxxx xxxx), amortizável de acordo com nota fiscal.
Parágrafo Único – Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos,
sobretaxas, encargos sociais e trabalhistas para a entrega.
4.2 - O pagamento equivale a aquisição do lote 00, especificados no processo licitatório, de
acordo com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão Presencial
nº. 033/2020.
Visto da pregoeira
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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 do objeto do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA
2.030 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA
2.031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

PODER: 01 - PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 0309 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 – SECRETARIA DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0074 – SAÚDE COM ACESSO AMPLO E SEGURO
AÇÃO: 2.072 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
JURÍDICA
.

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 pelo fornecimento e entrega,
objeto deste Contrato.
Visto da pregoeira

17

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PKPTQDJEJ+X9ST7FAHVD7W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Junho de 2020
19 - Ano - Nº 1455

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 060/2020
Folha Nº __________.

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

_______________________
Funcionário (a).

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 no fornecimento para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;
6.2.4 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em
desacordo com o Contrato;
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após a entrega do material, não há
nenhum risco futuro para o Município, contudo, fica estipulado 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:
I-

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;

II -

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

8.1.3.1. A multa a que se refere este subitem 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 subitem 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 citada.
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
Visto da pregoeira
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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 - REAJUSTAMENTO E REVISÃO
10.1. 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 DECIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Presencial n.
033/2020 e adjudicado á Empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
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.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
14.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de JUSSIAPE, 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 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:
1. ______________________________

2. ___________________________

CPF:____________________________

CPF:_________________________

Visto da pregoeira
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
AO PREGOEIRO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
033/2020

Objeto: Prestação de serviços na confecção de colete, jaleco, pijama, lençol, conjunto e campo
cirúrgico, entre outros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste munícipio.

Dados a constar na proposta
Razão Social
CNPJ
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 01
ORD

DESCRIÇÃO

UND

QTDE

01

COLETE FISCALIZAÇÃO - COLETE EM BRIM GROSSO
COR A SER DEFINIDA, SEM MANGAS, SILK NAS
COSTAS (TAMANHO DE 40CM), ABAIXO DOS DIZERES
FAIXA REFLETIVA DE 2,5CM DE LARGURA, COM DOIS
BOLSOS FRONTAIS SILKADOS EM COLORIDO, SENDO
NO BOLSO ESQUERDO O BRASÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL E NO BOLSO DIREITO A LOGOMARCA DA
SECRETARIA MUNICIPAL, FECHO FRONTAL COM
ZÍPER, ABAIXO DO BOLSO ESQUERDO SILK NO
TAMANHO APROXIMADO DE 12CM. FAIXA REFLETIVA
PRÓXIMO AO OMBRO DE 2,5CM, TAMANHO P , M, G,
GG.
COLETE FISCALIZAÇÃO: COLETE DE BRIM LEVE,
TAMANHOS
DIVERSOS,
COMPOSIÇÃO
100%
ALGODÃO, GRAMATURA 210 GR /M², NA COR A SER
DEFINIDA, DECOTE REDONDO, ABERTO NA FRENTE
COM ABOTOAMENTO DE BOTÃO DE PRESSÃO
TAMANHO 21; CORTE NA PARTE DA FRENTE NA
ALTURA DO PEITO E TRÊS FAIXAS COSTURADAS
ABAIXO DO OMBRO NA HORIZONTAL E NA PARTE
SUPERIOR DAS COSTAS ABAIXO DA PALA, COM COR A

UND

20

VALOR
UNITÁRIO
00,00

UND

20

00,00

02

VALOR TOTAL
00,00

00,00

Visto da pregoeira
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SER DEFINIDA, COM LARGURAS DE 20 MM CADA UMA.
ABAIXO DAS FAIXAS DO LADO DIREITO DEVERÁ SER
COLOCADO PORTA CANETAS (SEIS LUGARES) E DO
LADO ESQUERDO TRÊS ALÇAS COM PORTA CHAVES.
O COLETE DEVERÁ TER UM BOLSO COM PREGA NA
PARTE SUPERIOR DA FRENTE E DOIS BOLSOS
EMBUTIDOS NA LATERAL E AINDA DOIS BOLSOS COM
PREGA E TAMPA NA PARTE INFERIOR DA FRENTE E
TAMBÉM DOIS BOLSOS PARALELOS AOS OUTROS
COM LARGURA DE 50 MM.
VALOR DO LOTE 01

00,00

LOTE 02
ORD

DESCRIÇÃO

UND

QTDE

01

CONJUNTO CIRÚRGICO COMPOSTO DE CALÇA COM
ELÁSTICO E CADARÇO, TÚNICA MANGAS CURTAS
COM DECOTE TIPO V. CONFECCIONADAS EM TECIDO:
BRIM 2X1 100% ALGODÃO RESISTENTE. COR VERDE
BANDEIRA. TAM: P, M, G, GG. PERSONALIZADO, COM
LOGOMARCA.
JALECO MANGA LONGA CONFECCIONADO EM TECIDO
GABARDINE COM ABERTURAS LATERAIS E 3 BOLSOS.
TAM: P, M, G, GG. PERSONALIZADO, COM
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
JALECO MANGA LONGA CONFECCIONADO EM TECIDO
OXFORD COM ABERTURAS LATERAIS E 3 BOLSOS
TAM: P, M, G, GG. PERSONALIZADO, COM
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
PIJAMA COMPOSTO DE CAMISA ABERTA COM 2
BOLSOS E CALÇA COM ELÁSTICO E CADARÇO.
CONFECCIONADO EM TECIDO CRETONE 100%
ALGODÃO. COR E LOGOMARCA A SER DEFINIDA, TAM:
P, M, G, GG.
PIJAMA CURTO COMPOSTO DE CAMISA ABERTA COM
2 BOLSOS E SHORT COM ELÁSTICO E CADARÇO.
CONFECCIONADO EM TECIDO: CRETONE 100%
ALGODÃO. COR E LOGOMARCA A SER DEFINIDA, TAM:
P, M, G, GG.

UND

50

VALOR
UNITÁRIO
00,00

UND

50

00,00

00,00

UND

50

00,00

00,00

UND

50

00,00

00,00

UND

50

00,00

00,00

VALOR DO LOTE 03

00,00

02

03

04

05

VALOR TOTAL
00,00

LOTE 03
ORD

DESCRIÇÃO

UND

QTDE

01

CAMPO CIRURGICO DUPLO CONFECCIONADO EM
BRIM. TAMANHO 30 CM X 30 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
CAMPO CIRURGICO DUPLO CONFECCIONADO EM
BRIM. TAMANHO 40 CM X 40 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
CAMPO CIRURGICO DUPLO CONFECCIONADO EM
BRIM. TAMANHO 80 CM X 80 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO CONFECCIONADO
EM BRIM. TAMANHO 30 CM X 30 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.

UND

30

VALOR
UNITÁRIO
00,00

UND

30

00,00

00,00

UND

30

00,00

00,00

UND

60

00,00

00,00

CAMPO CIRURGICO FENESTRADO CONFECCIONADO
EM BRIM. TAMANHO 40 CM X 40 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO CONFECCIONADO
EM BRIM. TAMANHO 80 CM X 80 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
CAMPO CIRURGICO SIMPLES CONFECCIONADO EM
BRIM. TAMANHO 30 CM X 30 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
CAMPO CIRURGICO SIMPLES CONFECCIONADO EM
BRIM. TAMANHO 40 CM X 40 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.

UND

30

00,00

00,00

UND

30

00,00

00,00

UND

60

00,00

00,00

UND

30

00,00

00,00

02

03

04

05

06

07

08

VALOR TOTAL
00,00
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09

10
11
12
13

14

CAMPO CIRURGICO SIMPLES CONFECCIONADO EM
BRIM. TAMANHO 80 CM X 80 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR CONFECCIONADO
EM TECIDO PERCAL 1.60M X 2.50M
LENÇOL
PARA
CAMA
HOSPITALAR
INFANTIL
CONFECCIONADO EM TECIDO PERCAL 1.60 M X1.20 M
LENÇOL
PARA
CAMA
HOSPITALAR
INFANTIL
CONFECCIONADO EM TECIDO PERCAL 1.00M X1.10M
LENÇOL PARA MACA CONFECCIONADO EM ALGODÃO
E POLIESTER COM ELÁSTICO. DIMENSÕES: LENÇOL
ESTICADO NA MACA 208X68 | LENÇOL NÃO ESTICADO
185X50
LENÇOL PARA MACA CONFECCIONADO EM ALGODÃO
E POLIESTER SEM ELÁSTICO. DIMENSÕES: 1,20 M X
2,20 M

UND

20

00,00

00,00

UND

400

00,00

00,00

UND

100

00,00

00,00

UND

50

00,00

00,00

UND

200

00,00

00,00

UND

200

00,00

00,00

VALOR DO LOTE 04

00,00

Valor Global da Proposta R$ .......(Valor global da proposta por extenso)
Validade da Proposta: ________________________________________________
Condições de Pagamento:____________________________________________
Prazo de Entrega do objeto: _______________________________________
Local de entrega: A entrega dos materiais, objeto desta licitação será iniciado no prazo de três
(03) dias, conforme a necessidade da Administração Municipal.
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos, tributos, encargos e
contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes para o
fornecimento.

Xxxxxx, 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 Presencial

Número
033/2020

1. Objeto: Prestação de serviços na confecção de camisa, calça, short, boné, jaleco, entre
outros, para atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal.

ORD
01

02

ORD
01

02

03

04

05

ORD
01

LOTE 01
DESCRIÇÃO
COLETE FISCALIZAÇÃO - COLETE EM BRIM GROSSO COR A SER DEFINIDA,
SEM MANGAS, SILK NAS COSTAS (TAMANHO DE 40CM), ABAIXO DOS DIZERES
FAIXA REFLETIVA DE 2,5CM DE LARGURA, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS
SILKADOS EM COLORIDO, SENDO NO BOLSO ESQUERDO O BRASÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL E NO BOLSO DIREITO A LOGOMARCA DA
SECRETARIA MUNICIPAL, FECHO FRONTAL COM ZÍPER, ABAIXO DO BOLSO
ESQUERDO SILK NO TAMANHO APROXIMADO DE 12CM. FAIXA REFLETIVA
PRÓXIMO AO OMBRO DE 2,5CM, TAMANHO P , M, G, GG.
COLETE FISCALIZAÇÃO: COLETE DE BRIM LEVE, TAMANHOS DIVERSOS,
COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, GRAMATURA 210 GR /M², NA COR A SER
DEFINIDA, DECOTE REDONDO, ABERTO NA FRENTE COM ABOTOAMENTO DE
BOTÃO DE PRESSÃO TAMANHO 21; CORTE NA PARTE DA FRENTE NA ALTURA
DO PEITO E TRÊS FAIXAS COSTURADAS ABAIXO DO OMBRO NA HORIZONTAL
E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS ABAIXO DA PALA, COM COR A SER
DEFINIDA, COM LARGURAS DE 20 MM CADA UMA. ABAIXO DAS FAIXAS DO
LADO DIREITO DEVERÁ SER COLOCADO PORTA CANETAS (SEIS LUGARES) E
DO LADO ESQUERDO TRÊS ALÇAS COM PORTA CHAVES. O COLETE DEVERÁ
TER UM BOLSO COM PREGA NA PARTE SUPERIOR DA FRENTE E DOIS BOLSOS
EMBUTIDOS NA LATERAL E AINDA DOIS BOLSOS COM PREGA E TAMPA NA
PARTE INFERIOR DA FRENTE E TAMBÉM DOIS BOLSOS PARALELOS AOS
OUTROS COM LARGURA DE 50 MM.

LOTE 02
DESCRIÇÃO
CONJUNTO CIRÚRGICO COMPOSTO DE CALÇA COM ELÁSTICO E CADARÇO,
TÚNICA MANGAS CURTAS COM DECOTE TIPO V. CONFECCIONADAS EM TECIDO:
BRIM 2X1 100% ALGODÃO RESISTENTE. COR VERDE BANDEIRA. TAM: P, M, G,
GG. PERSONALIZADO, COM LOGOMARCA.
JALECO MANGA LONGA CONFECCIONADO EM TECIDO GABARDINE COM
ABERTURAS LATERAIS E 3 BOLSOS. TAM: P, M, G, GG. PERSONALIZADO, COM
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
JALECO MANGA LONGA CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD COM
ABERTURAS LATERAIS E 3 BOLSOS TAM: P, M, G, GG. PERSONALIZADO, COM
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
PIJAMA COMPOSTO DE CAMISA ABERTA COM 2 BOLSOS E CALÇA COM
ELÁSTICO E CADARÇO. CONFECCIONADO EM TECIDO CRETONE 100%
ALGODÃO. COR E LOGOMARCA A SER DEFINIDA, TAM: P, M, G, GG.
PIJAMA CURTO COMPOSTO DE CAMISA ABERTA COM 2 BOLSOS E SHORT COM
ELÁSTICO E CADARÇO. CONFECCIONADO EM TECIDO: CRETONE 100%
ALGODÃO. COR E LOGOMARCA A SER DEFINIDA, TAM: P, M, G, GG.

LOTE 03
DESCRIÇÃO
CAMPO CIRURGICO DUPLO CONFECCIONADO EM
BRIM. TAMANHO 30 CM X 30 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.

UND
UND

UND
UND

QTDE
20

UND

20

UND
UND

QTDE
50

UND

50

UND

50

UND

50

UND

50

QTDE
30
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02

03

04

05

06

07

08

09

10
11
12
13

14

CAMPO CIRURGICO DUPLO CONFECCIONADO EM
BRIM. TAMANHO 40 CM X 40 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
CAMPO CIRURGICO DUPLO CONFECCIONADO EM
BRIM. TAMANHO 80 CM X 80 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO CONFECCIONADO
EM BRIM. TAMANHO 30 CM X 30 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.

UND

30

UND

30

UND

60

CAMPO CIRURGICO FENESTRADO CONFECCIONADO
EM BRIM. TAMANHO 40 CM X 40 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO CONFECCIONADO
EM BRIM. TAMANHO 80 CM X 80 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
CAMPO CIRURGICO SIMPLES CONFECCIONADO EM
BRIM. TAMANHO 30 CM X 30 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
CAMPO CIRURGICO SIMPLES CONFECCIONADO EM
BRIM. TAMANHO 40 CM X 40 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
CAMPO CIRURGICO SIMPLES CONFECCIONADO EM
BRIM. TAMANHO 80 CM X 80 CM. PERSONALIZADO,
LOGOMARCA E COR A SER DEFINIDA.
LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR CONFECCIONADO
EM TECIDO PERCAL 1.60M X 2.50M
LENÇOL
PARA
CAMA
HOSPITALAR
INFANTIL
CONFECCIONADO EM TECIDO PERCAL 1.60 M X1.20 M
LENÇOL
PARA
CAMA
HOSPITALAR
INFANTIL
CONFECCIONADO EM TECIDO PERCAL 1.00M X1.10M
LENÇOL PARA MACA CONFECCIONADO EM ALGODÃO
E POLIESTER COM ELÁSTICO. DIMENSÕES: LENÇOL
ESTICADO NA MACA 208X68 | LENÇOL NÃO ESTICADO
185X50
LENÇOL PARA MACA CONFECCIONADO EM ALGODÃO
E POLIESTER SEM ELÁSTICO. DIMENSÕES: 1,20 M X
2,20 M

UND

30

UND

30

UND

60

UND

30

UND

20

UND

400

UND

100

UND

50

UND

200

UND

200

2. FORMA DE ENTREGA
2.1. A entrega do objeto desta licitação será iniciado no prazo de três (03) dias e as
entregas posteriores será efetuadas de forma gradual, conforme a necessidade da
Administração Municipal.
2.2. Os materiais licitados deverão ser entregues na Central de Compras deste município.
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ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
033/2020

Outorgante
Razão Social: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Nome do Sócio (que assinará a procuração): Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 000000000/000 Órgão Expedidor: XXX/XX
Outorgado
Nome: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Qualificação: nacionalidade, estado civil e profissão
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 00000000-00 Órgão Expedidor: XXX/XX
Endereço: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Telefone: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.com.br
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Outorgado(a), como nosso
mandatário, a quem conferimos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatório indicado acima, atribuindo-lhe poderes para apresentar proposta de
preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos necessários ao desempenho dos
poderes que lhe são conferidos.
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 DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
033/2020

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 VI

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
033/2020

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 VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
033/2020

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 VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
033/2020

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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PROTOCOLO/ RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020 - PROCESSO Nº 061/2020
Recebi do setor de Licitação através do Pregoeiro o edital e seus anexos referentes ao Pregão
Presencial nº. 034/2020, cujo objeto é a Contratação de serviços de vidraçaria para confecção
de portas, janelas e afins de vidros temperados e ferragens, com instalação e acessórios para
atender a demanda da Secretaria de Saúde deste munícipio, com sessão de abertura para o dia
22 de junho de 2020, as 09:30.
FAVOR PREENCHER DE FORMA LEGÍVEL
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________
CNPJ: ______________________________________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________
TELEFONE__________________________________________________________
E-MAIL: ____________________________________________________________
DATA DE RECEBIMENTO: _____________________________________________

_________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA
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
CIENTE:......./........./2020

ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
PREGOEIRA
DECRETO Nº 03/2020, DE 10 DE JANEIRO DE 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSIAPE-BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020

SÍNTESE DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA CONFECÇÃO DE PORTAS,
JANELAS E AFINS DE VIDROS TEMPERADOS E FERRAGENS, COM INSTALAÇÃO
E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE
DESTE MUNÍCIPIO.

2020
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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2020
OBJETO: Contratação de serviços de vidraçaria para confecção de portas, janelas e afins de
vidros temperados e ferragens, com instalação e acessórios para atender a demanda da Secretaria
de Saúde deste munícipio.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 22/06/2020 as 09:30h.
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 12:00 (Doze) 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. 034/2020, 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 – A sessão pública do pregão para o recebimento dos envelopes contendo um a PROPOSTA
DE PREÇOS e o outro a DOCUMENTAÇÃO será 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:
Pregão Presencial nº 034/2020 – FL. 3
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2.1 – Este edital refere-se à Contratação de serviços de vidraçaria para confecção de portas, janelas
e afins de vidros temperados e ferragens, com instalação e acessórios para atender a demanda da
Secretaria de Saúde deste munícipio.
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 31/12/2020, 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.
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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.
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: 22/06/2020
HORA: 09:30h
LOCAL: Prefeitura Municipal de Jussiape-BA
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ENDEREÇO: Prefeitura Municipal de Jussiape, na Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro
Centro, JUSSIAPE – BA.
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
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qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
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 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.
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6.2. A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a
proponente:
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 034/2020 – FL. 8
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2020
DATA DE ABERTURA: ....../......./........
7.1.2. ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
NOME COMPLETO DO LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2020
DATA DE ABERTURA: ......./...../.....
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.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial
do domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a situação financeira desta, 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;
c) Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, sob o regime tributário do Simples
Nacional deverá apresentar cópia autenticada do Balanço remetido ao SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital) e à Junta Comercial, além da cópia do comprovante de entrega ou remessa a
estes órgãos.
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 conforme
modelo do Anexo;
c) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da
licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito
público (que deverá ser em papel timbrado) ou privado (que deverá conter o carimbo do CNPJ da
empresa fornecedora do atestado), para as quais a proponente tenha prestado serviços de acordo
com o objeto da licitação, comprovando a boa qualidade dos serviços prestados. (Atestado de
Capacidade Técnica conforme modelo do Anexo)
d) Declaração de atendimento aos requisitos do edital e de disponibilidade de instalações,
equipamentos e pessoal técnico para execução do objeto da licitação, conforme modelo do Anexo.
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e) 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, conforme modelo do Anexo;
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
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,
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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
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
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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.
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.
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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;
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.
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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,
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.
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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;
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;
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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.
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;
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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:
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA
2.030 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA
2.031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

PODER: 01 - PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 0309 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 – SECRETARIA DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0074 – SAÚDE COM ACESSO AMPLO E SEGURO
AÇÃO: 2.072 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
ELEMENTO DE DESPESA: 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.
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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 31/12/2020,
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
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.
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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 /FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAL
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
ANEXO V – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU CONTRATAR COM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ANEXO VII - MODELO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP
ANEXO VIII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL
ANEXO IX- MODELO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JUSSIAPE, 05 de junho 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°

034/2020

PLANILHA ORÇAMENTARIA/MODELO PROPOSTAS DE PREÇOS

OBJETO: contratação de diversos serviços de serralheria, 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
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 – SERVIÇS DE VIDRACARIA

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE UNIDADE
PORTA 1,68M² - VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO, COM
Unidade
20
DOBRADIÇAS, FECHADURAS E PUXADOR 30 CM
PORTA 2,10M² - VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO, COM
Unidade
4
DOBRADIÇAS, FECHADURAS E PUXADOR 30 CM
PORTA 1,45M² - VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO, COM
Unidade
1
DOBRADIÇAS, FECHADURAS E PUXADOR 30 CM
PORTA 1,44M² - VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO, COM
Unidade
DOBRADIÇAS, FECHADURAS E PUXADOR 30 CM
1
PORTA 1,56M² - VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO, COM
Unidade
1
DOBRADIÇAS, FECHADURAS E PUXADOR 30 CM
PORTA 1,80M² - VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO, COM
Unidade
3
DOBRADIÇAS, FECHADURAS E PUXADOR 30 CM
PORTA 2,25M² - VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO, COM
Unidade
DOBRADIÇAS, FECHADURAS E PUXADOR 30 CM
2
PORTA CORRER 3,60M² - VIDRO EM CRISTAL INCOLOR
Unidade
10MM TEMPERADO, COMPOSTO POR: 01 PEÇA DE
CORRER, 01 PEÇA FIXA, FIXADA COM ROLDANAS,
1
FERRAGEM E PERFIS ANODIZADO BRANCO
PORTA CORRER 1,80M² - VIDRO EM CRISTAL INCOLOR
Unidade
10MM TEMPERADO, COMPOSTO POR: 01 PEÇA DE
CORRER, FIXADO COM ROLDANAS, FERRAGEM E PERFIS
1
ANODIZADO BRANCO
PORTA CORRER 2,02M² - VIDRO EM CRISTAL INCOLOR
Unidade
10MM TEMPERADO, COMPOSTO POR: 01 PEÇA DE
CORRER, FIXADO COM ROLDANAS, FERRAGEM E PERFIS
2
ANODIZADO BRANCO
PORTA CORRER 3,15M² - VIDRO EM CRISTAL INCOLOR
Unidade
10MM TEMPERADO, COMPOSTO POR: 01 PEÇA DE
CORRER, FIXADO COM ROLDANAS, FERRAGEM E PERFIS
1
ANODIZADO BRANCO
PORTA CORRER 3,04M² - VIDRO EM CRISTAL INCOLOR
Unidade
10MM TEMPERADO, COMPOSTO POR: 01 PEÇA DE
1
CORRER, FIXADO COM ROLDANAS, FERRAGEM E PERFIS

VALOR UNITÁRIO R$
R$

VALOR TOTAL R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
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ANODIZADO BRANCO
13

14

15

16
17

18

PORTA CORRER 1,68M² - VIDRO EM CRISTAL INCOLOR
10MM TEMPERADO, COMPOSTO POR: 01 PEÇA DE
CORRER, FIXADO COM ROLDANAS, FERRAGEM E PERFIS
ANODIZADO BRANCO
PORTA CORRER 1,89M² - VIDRO EM CRISTAL INCOLOR
10MM TEMPERADO, COMPOSTO POR: 01 PEÇA DE
CORRER, FIXADO COM ROLDANAS, FERRAGEM E PERFIS
ANODIZADO BRANCO
BASCULANTE 0,30M² - BASCULA EM VIDRO CRISTAL
INCOLOR
8MM
TEMPERADO,
INSTALADA
COM
FERRAGENS PARA FIXAÇÃO BRANCO
JANELA GUILHOTINA EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO,
VIDRO CRISTAL INCOLOR 6MM TEMPERADO
JANELA 0,90M² - VIDRO EM CRISTAL INCOLOR 8MM
TEMPERADO, COMPOSTO POR: 01 PEÇA DE CORRER, 01
PEÇA FIXA, FIXADA COM ROLDANAS, FECHADURA BATE E
FECHA E PERFIS ANODIZADO BRANCO
JANELA 0,72M² - VIDRO EM CRISTAL INCOLOR 8MM
TEMPERADO, COMPOSTO POR: 01 PEÇA DE CORRER, 01
PEÇA FIXA, FIXADA COM ROLDANAS, FECHADURA BATE E
FECHA E PERFIS ANODIZADO BRANCO

Unidade

R$

R$

Unidade

R$

R$

Unidade

R$

R$

Unidade

R$

R$

Unidade

R$

R$

Unidade

R$

R$

3

2

7
2

3

1
R R$
$
55.985,31

VVVVVVVVVVVVVVALOR TOTAL DO LOTE

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 II
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº _____/2020.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020
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 034/2020, tem justo e acordado
o seguinte:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente a Contratação de serviços de vidraçaria para confecção de portas,
janelas e afins de vidros temperados e ferragens, com instalação e acessórios para atender a
demanda da Secretaria de Saúde deste munícipio, 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 31 de dezembro de 2020, 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 III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020

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 IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020

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 V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020

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 VI
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020
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 VII
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020
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 e 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. 035/2020
OBJETO: Prestação de serviços na instalação de cobertura metálica de telhado para atender as demandas
da Secretaria de Saúde e Secretaria de Agricultura deste munícipio de Jussiape-BA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 22/06/2020 as 10:30h.
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: Secretaria de Saúde e Secretaria de Agricultura.
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 – 2103, de segunda a sexta – feira, no horário das 8:00 (Oito) às 12:00 (Doze) Horas, ou
pelo site https://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. 035/2020, 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:
2.1 – Este edital refere-se à Prestação de serviços na instalação de cobertura metálica de telhado para
atender as demandas da Secretaria de Saúde e Secretaria de Agricultura deste munícipio de Jussiape-BA.
Visto da pregoeira

Pregão Presencial nº 017/2020 – FL. 1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PKPTQDJEJ+X9ST7FAHVD7W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Junho de 2020
62 - Ano - Nº 1455

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 062/2020
Folha Nº __________.

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

_______________________
Funcionário (a).

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 31/12/2020, 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.
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.
Visto da pregoeira
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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: 22/06/2020
HORA: 10:30h
LOCAL: Prefeitura Municipal de Jussiape-BA
ENDEREÇO: Prefeitura Municipal de Jussiape, na Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro,
JUSSIAPE – BA.
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;
Visto da pregoeira

Pregão Presencial nº 017/2020 – FL. 3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PKPTQDJEJ+X9ST7FAHVD7W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Junho de 2020
64 - Ano - Nº 1455

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 062/2020
Folha Nº __________.

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

_______________________
Funcionário (a).

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.
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”:
Visto da pregoeira

Pregão Presencial nº 017/2020 – FL. 4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PKPTQDJEJ+X9ST7FAHVD7W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Junho de 2020
65 - Ano - Nº 1455

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 062/2020
Folha Nº __________.

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

_______________________
Funcionário (a).

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 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.
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:
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
Visto da pregoeira

Pregão Presencial nº 017/2020 – FL. 5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PKPTQDJEJ+X9ST7FAHVD7W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Junho de 2020
66 - Ano - Nº 1455

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 062/2020
Folha Nº __________.

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

_______________________
Funcionário (a).

6.4.1. Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital,
sempre se observando o princípio da competitividade.
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 Indicação de marca/ nome da empresa que irá fornecer o
objeto licitado, conforme item 6.1 letra “b” deste edital.
6.4.1.4. 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. 035/2020
DATA DE ABERTURA: ....../......./........
HORÁRIO: ............h
7.1.2. ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
NOME COMPLETO DO LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2020 .
DATA DE ABERTURA: ......./...../.....
HORÁRIO: ...............h
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 (conforme modelo Anexo IV);
Visto da pregoeira
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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 – 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 (conforme Anexo VII), 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);
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.

Visto da pregoeira
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b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou
sede da Empresa, que comprovem a situação financeira desta, 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;
c) Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, sob o regime tributário do Simples Nacional deverá
apresentar cópia autenticada do Balanço remetido ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e à
Junta Comercial, além da cópia do comprovante de entrega ou remessa a estes órgãos.

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 conforme modelo do
Anexo;
c) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da
licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público (que
deverá ser em papel timbrado) ou privado (que deverá conter o carimbo do CNPJ da empresa fornecedora
do atestado), para as quais a proponente tenha prestado serviços de acordo com o objeto da licitação,
comprovando a boa qualidade dos serviços prestados. (Atestado de Capacidade Técnica conforme modelo
do Anexo)
d) Declaração de atendimento aos requisitos do edital e de disponibilidade de instalações, equipamentos e
pessoal técnico para execução do objeto da licitação, conforme modelo do Anexo.
e) 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, conforme modelo do Anexo;
8.2.4. – Declaração de não impedimento legal, conforme o modelo do Anexo, 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.
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 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).
Visto da pregoeira
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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 Praça
09 de Julho, N° 167, Bairro 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 admitindo-se,
contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das
licitantes.

Visto da pregoeira
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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.
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.
Visto da pregoeira
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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 12 e 13, 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;
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:
Visto da pregoeira
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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, 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
Visto da pregoeira
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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;
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:
Visto da pregoeira
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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.
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
Visto da pregoeira
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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:
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 2.044 - MANUTENCAO DE FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS
1.036 - CONSTRUCAO AMPL. E EQUIPAMENTO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA
2.030 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA
2.031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

PODER: 01 - PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 0309 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 – SECRETARIA DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0074 – SAÚDE COM ACESSO AMPLO E SEGURO
AÇÃO: 2.072 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
ELEMENTO DE DESPESA: 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.
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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 31/12/20...., 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 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, N° 167, Bairro Centro, JussiapeBa.
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.
Visto da pregoeira

Pregão Presencial nº 017/2020 – FL. 16

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PKPTQDJEJ+X9ST7FAHVD7W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Junho de 2020
77 - Ano - Nº 1455

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 062/2020
Folha Nº __________.

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

_______________________
Funcionário (a).

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 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAL
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
ANEXO V – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU CONTRATAR COM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ANEXO VII - MODELO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP
ANEXO VIII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL
ANEXO IX- MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
ANEXO X- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO XI- PROJETO BÁSICO/MEMORIAL DESCRITIVO

MUNICÍPIO DE JUSSIAPE, 05 de junho 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°

035/2020

MODELO DE PROPOSTA DA LICITAÇÃO
(em papel timbrado da Empresa)
PLANILHA ORÇAMENTARIA/MODELO PROPOSTAS DE PREÇOS

OBJETO: contratação de diversos serviços de pedreiro para atender às necessidades do município.
FORNECEDOR:
ENDEREÇO:

CNPJ(MF) Nº
MUNICÍPIO:

ESTADO:

LOTE 01 – COBERTURA ÁREA FEIRA-LIVRE
PLANILHA ORÇAMENTARIA
ITEM CÓDIGO

DESCRIÇÃO

FONTE

UND

QUANTIDA
DE

PREÇO
UNITÁRIO
R$
TOTAL

1

SERVIÇOS PRELIMINARES
99059

93584

S09416
2

m

70,00

m²

15

UND

1

SUPERESTRUTURA

R$

SINAPI

KG

1.100,00

12,81

COBERTURA

R$

ESTRUTURA
METÁLICA
EM
PRÓPRI
TESOURAS OU TRELIÇAS ,VÃO
M2
A
LIVRE 12 M
Telhamento com telha em alumínio,
S12736 simples, ondulada, não pintada e = 0,5 ORSE
m2
mm - Rev. 01
SERVIÇOS FINAIS
9537 Limpeza final da obra
SINAPI m²
72110

4

R$
R$

Locação convencional de obra,
utilizando gabarito d t ábuas corridas
SINAPI
ponatletadas a cada 2 m 2 utilaçãos AF
c10/2018
Execução de depósito em canteiro de
obra em chapa de madeira
SINAPI
compensada, não incluso mobiliaro AF
04/2018
Instalação provisória de energia elétrica,
aérea trifsixa em poste galvanizado,
Orse
exclusive fornecimento de medidor

Pilar metálico perfil laminado soldado
em aço estrutural, com conexões
S100765s parafusadas, inclusos mão de obra,
transoorte e içamento utilizando
guindaste
3

PREÇO
TOTAL R$

270,00

78,34

270,00

67,32

270,00

3,06

Visto da pregoeira

Pregão Presencial nº 017/2020 – FL. 18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PKPTQDJEJ+X9ST7FAHVD7W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Junho de 2020
79 - Ano - Nº 1455

Jussiape

PROCESSO ADMINISTRATIVO

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

Nº: 062/2020
Folha Nº __________.

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

_______________________
Funcionário (a).

&13-)RQH)D[  

PLANILHA ORÇAMENTARIA
ITEM CÓDIGO

DESCRIÇÃO

FONTE

UND

PREÇO
QUANTIDA
UNITÁRIO
DE
R$
TOTAL

1

COBERTURA

R$
R$

ESTRUTURA
METÁLICA
EM
TESOURAS OU TRELIÇAS ,VÃO PRÓPRIA
LIVRE 12 M
Telhamento com telha em alumínio,
S12736 simples, ondulada, não pintada e = 0,5 ORSE
mm - Rev. 01
Cobertura em policarbonato alveolar de
S09215 8mm, fixado em peças de alumínio ORSE
inclusive instalação
Calha em chapa de aço galvanizado
S94229S número 24, desenvolvimento de 100 cm, ORSE
incluso transporte vertical. af_07/2019
72110

PREÇO
TOTAL R$

M2

812,63

m2

812,63

m2

65,11

m

38,62

Valor Global da Proposta R$ .......(Valor global da proposta por extenso)
Validade da Proposta: ________________________________________________
Condições de Pagamento:____________________________________________
Prazo de Entrega do objeto: _______________________________________
Local de entrega: A entrega dos materiais, objeto desta licitação será iniciado no prazo de três (03) dias,
conforme a necessidade da Administração Municipal.
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos, tributos, encargos e contribuições
sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes para o fornecimento.
___________, ______ de _______________ de 2020.

_____________________________________________
(Assinatura do representante legal da Proponente)
Carimbo do CNPJ
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ANEXO II
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº _____/2020.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020
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 035/2020, tem justo e acordado o seguinte:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contrato a Prestação de serviços na instalação de cobertura metálica de
telhado para atender as demandas da Secretaria de Saúde e Secretaria de Agricultura deste munícipio 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.
§ 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.
Visto da pregoeira
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§ 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 31 de dezembro de .........., 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.
§ 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
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§ 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 III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020

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

Visto da pregoeira
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020

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 V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020

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.

____________________________________
(N
NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVÉL )
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ANEXO VI
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020
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 VII
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020
MODELO 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 não-regularização 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 VIII
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020
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
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ANEXO IX
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020
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 e de acordo com o objeto social da empresa.
Esse atestado não pode ser fornecido por Pessoa Física.
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ANEXO X
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO XI
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020

PROJETO BÁSICO/MEMORIAL DESCRITIVO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
JUSSIAPE

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020-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.

2020
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INFORMAÇÕES GERAIS

1. EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020-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 09/06/2020 a 19/06/2020 até às 08:00 horas.
b) Abertura das propostas 19/06/2020 às 08:30h.
c) Início da sessão de disputa de preços 19/06/2020 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 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
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020-PE – FL. 2
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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.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020-PE – FL. 3
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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 006/2020-PE – FL. 5
Visto da pregoeira

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PKPTQDJEJ+X9ST7FAHVD7W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Junho de 2020
106 - Ano - Nº 1455

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 059/2020
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&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 de Referência / Descrição Detalhada;
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, 08 de junho 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 006/2020 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 006/2020 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 006/2020 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 006/2020 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
006/2020-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

VEÍCULO/TIPO

QUANT

UND

1

CAMINHÃO
PIPA
NOVO
(0
KM),
FABRICAÇÃO
NACIONAL,
CABINE
AVANÇADA, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA
MÁXIMA NÃO INFERIOR A 180 CV, PESO
BRUTO TOTAL HOMOLOGADO NÃO
INFERIOR A 15 (QUINZE) TONELADAS, 02
(DOIS) EIXOS (4X2), EIXO TRASEIRO COM
DUPLA
VELOCIDADE
(ACIONADO
INTERNAMENTE) COM 04 (QUATRO) PNEUS
275/80R22,5 LAMEIROS NO SEGUNDO EIXO,
PNEU SOBRESSALENTE (ESTEPE) MONTADO
E INSTALADO EM SUPORTE DE FÁCIL
REMOÇÃO; SISTEMA DE AR CONDICIONADO
VEICULAR ACIONADO PELO MOTOR DIESEL,
DOTADO DE COMPRESSOR, MANGUEIRAS,

01

und

MARCA/
MODELO

VALOR TOTAL R$
VALOR UNIT R$
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CONDENSADOR, FILTRO SECADOR E
EVAPORADOR, SENDO A VARIAÇÃO DE
TEMPERATURA,
INTERRUPTOR
DE
ACIONAMENTO E VELOCIDADE DO FLUXO
DE AR COMANDADOS DO PAINEL DE
INSTRUMENTOS; INSTALADO SOBRE O
CHASSI 01 (UM) TANQUE ELÍPTICO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA AUTO-CARREGÁVEL,
CAPACIDADE
DE
8.000
LITROS,
CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO
ABNT
1020,
COM
TRATAMENTO
ANTICORROSIVO, QUEBRA ONDAS COM
CHAPA DE AÇO CARBONO, ESGUICHO, (02)
MANGUEIRAS DE 75MM X 20M, UMA DAS
MANGUEIRAS DEVERÁ VIR COM MARACA
EM UMA DAS EXTREMIDADES; TORNEIRA
NA LATERAL COM MANGUEIRA DE 1 X 20M
COM
BICO
DE
PRESSÃO.
RESPONSABILIDADE DA PROPONENTE: O
VEICULO DEVERÁ SER PINTADO NA COR
PADRÃO
FAB,
ESMALTE
AZUL
ESTRATOSFÉRICO Nº 15.045 DA FEDERAL
STANDARD Nº 595-C; PARACHOQUE
TRASEIRO
VVALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ .........(....)
Local de entrega: A entrega do 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

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 DE REFERÊNCIA /DESCRIÇÃO DETALHADA

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
006/2020-PE

OBJETO E ESPECIFICAÇÕES
1.1 Aquisição de um veiculo tipo caminhão pipa para o município de JUSSIAPE-BA, de
acordo ao Convênio MAPA – Plataforma +Brasil nº 892408/2019 e conforme condições e
especificações abaixo.
1.2 – O objeto deve se novo de fábrica, com ano de fabricação do equipamento referente
ao ano corrente ou superior.
1.3 – O objeto deve atender a garantia mínima de 12 meses.
1.4 - As especificações do objeto devem estar de acordo com as normas técnicas da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e possuir certificação ROPS/FOPS
quando for o caso.

2 - JUSTIFICATIVA
2.1– A presente aquisição tem por objetivo suprir as necessidades operacionais,
salvaguardando a continuidade e o desenvolvimento desse município tais como
manutenção de estradas vicinais (umectação de estradas vicinais, terraplenagem) para
escoamento de produtos agrícolas oriundos das propriedades rurais, pequenos aterros e
reaterros, recuperação e ainda na reabertura de trechos de estradas vicinais, bem como no
controle de emissão de poeira, irrigação ou quaisquer outras atividades que seja
necessária a utilização do Caminhão Pipa, sempre visando o interesse e o bem estar para
a zona rural e escoamento da produção rural.

3- ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS ESTIMADOS
3.1 - Conforme exigência legal foi elaborada a Planilha Orçamentária utilizando-se de
cotações de preços informados por empresas do ramo, conforme quadro abaixo:
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ITEM

VEÍCULO/TIPO

CAMINHÃO

PIPA

FABRICAÇÃO

QUANT

NOVO

(0

NACIONAL,

UND

VALOR UNIT R$

VALOR TOTAL R$

KM),
CABINE

AVANÇADA, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA
MÁXIMA NÃO INFERIOR A 180 CV, PESO
BRUTO

TOTAL

HOMOLOGADO

R$ 310.000,00

R$ 310.000,00

NÃO

INFERIOR A 15 (QUINZE) TONELADAS, 02
(DOIS) EIXOS (4X2), EIXO TRASEIRO COM
DUPLA

VELOCIDADE

(ACIONADO

INTERNAMENTE) COM 04 (QUATRO) PNEUS
275/80R22,5 LAMEIROS NO SEGUNDO EIXO,
PNEU SOBRESSALENTE (ESTEPE) MONTADO
E INSTALADO EM SUPORTE DE FÁCIL
REMOÇÃO; SISTEMA DE AR CONDICIONADO
VEICULAR ACIONADO PELO MOTOR DIESEL,
1

DOTADO DE COMPRESSOR, MANGUEIRAS,
CONDENSADOR,

FILTRO

SECADOR

01

und

E

EVAPORADOR, SENDO A VARIAÇÃO DE
TEMPERATURA,

INTERRUPTOR

DE

ACIONAMENTO E VELOCIDADE DO FLUXO
DE AR COMANDADOS DO PAINEL DE
INSTRUMENTOS;

INSTALADO

SOBRE

O

CHASSI 01 (UM) TANQUE ELÍPTICO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA AUTO-CARREGÁVEL,
CAPACIDADE

DE

8.000

LITROS,

CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO
ABNT

1020,

COM

TRATAMENTO

ANTICORROSIVO, QUEBRA ONDAS COM
CHAPA DE AÇO CARBONO, ESGUICHO, (02)
MANGUEIRAS DE 75MM X 20M, UMA DAS
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MANGUEIRAS DEVERÁ VIR COM MARACA
EM UMA DAS EXTREMIDADES; TORNEIRA
NA LATERAL COM MANGUEIRA DE 1 X 20M
COM

BICO

DE

PRESSÃO.

RESPONSABILIDADE DA PROPONENTE: O
VEICULO DEVERÁ SER PINTADO NA COR
PADRÃO

FAB,

ESMALTE

AZUL

ESTRATOSFÉRICO Nº 15.045 DA FEDERAL
STANDARD

Nº

595-C;

PARACHOQUE

TRASEIRO

3.2 - O preço total estimado pela administração para aquisição do objeto é de R$
310.000,00(Trezentos e dez mil reais), conforme quadro acima.
3.3 - O preço será considerado completo. No preço ofertado deverão estar incluídos, não
só a remuneração e lucro da Contratada, como também todos os gastos necessários à
completa e total execução do objeto, inclusive os custos com fretes e deslocamentos ao
Município para a entrega do objeto.
4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - As despesas, decorrentes desta licitação, correrão á conta da seguinte Dotação
Orçamentária existente no exercício de 2020:
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 PermanenteEquipamentos e Material
Permanente.
5 - PRAZO DE ENTREGA
5.1 - 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. O prazo de entrega
do objeto será de 30(trinta) dias e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil
seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, que será emitido
após aprovação da licitação e autorização do MAPA.
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6 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva
ao Setor de Finanças, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de
adimplemento da obrigação.
6.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a
PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSIAPE, Praça 09 de Julho, n.º 167, Centro, Jussiape – Bahia, CNPJ:
13.674.148 / 0001 - 53.
6.3 - O pagamento será efetuado após a liberação dos recursos por parte do Ministério
da Agricultura - MAPA;
6.4 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo
para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova
documentação isenta de erros.
6.5 - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação
regular em relação à Fazenda Federal, ao INSS, FGTS e Trabalhista apresentados em
atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, o
pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de
validade.
7 - LOCAL DE ENTREGA
7.1 - O objeto licitado deverá ser entregue na sede do Município no endereço da Praça
09 de Julho, n.º 167, Centro, Jussiape – Bahia, sem ônus para o mesmo.
8 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1 - O recebimento provisório do objeto será efetuado pelo requisitante nos termos do art.
73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93.
8.2 - O recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo requisitante, depois de
verificada a conformidade das especificações técnicas com aquelas contratadas e
consignadas no TERMO DE REFERÊNCIA.
8.3 - O aceite/aprovação do objeto pelo MUNICIPIO não exclui a responsabilidade civil
do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as
especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA.
9 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
9.1 - DA CONTRATADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020-PE – FL. 11
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9.1.1 – Entregar o objeto no local previsto neste termo.
9.1.2 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.
9.1.3 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar
exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital.
9.1.4 - Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites fixados no art.
65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.
9.1.5 - Todas as despesas necessárias para efetuar o reparo, correção, remoção ou
substituição das peças ou equipamentos em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções, durante a garantia, ficarão a cargo da CONTRATADA.
9.1.6 - O prazo de garantia mínima é de 12 meses, contados da data do aceite definitivo do
objeto.
10 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO
10.1 – O gerenciamento e a fiscalização, caberá ao responsável pelo Departamento de
Transporte, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos,
nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu
substituto
11- 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.
g) O ITEM (CAMINHÃO PIPA) deverá ser entregue com as três primeiras revisões
incluídas, com emplacamento (licenciamento) e Seguro Obrigatório pagos, inclusive com a
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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) O pagamento será efetuado após a entrega dos objetos, mediante apresentação da
Nota Fiscal.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
006/2020-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
006/2020-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
006/2020-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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020-PE – FL. 16
Visto da pregoeira

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PKPTQDJEJ+X9ST7FAHVD7W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Junho de 2020
136 - Ano - Nº 1455

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 059/2020
Folha Nº __________.

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

_______________________
Funcionário (a).

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
006/2020-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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020-PE – FL. 17
Visto da pregoeira

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PKPTQDJEJ+X9ST7FAHVD7W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Junho de 2020
137 - Ano - Nº 1455

Jussiape

(67$'2'$%$+,$
3
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(
3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-
)RQH)D[  

DESPACHO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020.
Versam os autos sobre processo licitatório, adotado na modalidade de Pregão Presencial
nº 010/2020, dispondo sobre a aquisição de diversos equipamentos, compreendendo:
eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários, pulverizador e roçadeira, entre outros, para
atender as necessidades do município de Jussiape-BA, cuja sessão de abertura foi
realizada no dia 01 de junho de 2020.

Com efeito, na referida assentada, em síntese, se efetuou a suspensão da sessão para
deliberar o que se segue: “Neste momento a empresa RODRIGUES COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI, manifesta intenção de interpor recurso por não está de acordo com
a sua desclassificação. E em contrapartida solicita que a empresa MOVEIS
EELETRODOMESTICOS BONFIM NOVAES LTDA seja desclassificada, afirmando que
a Certidão apresentada da JUCEB não é compatível com o valor do contrato”.

Pois bem, manifestado o interesse na interposição de recurso, pela empresa, então
inabilitada no certame, deva ser o mesmo apresentado no prazo e no momento previsto em
lei.

De

referência

ao

capital

social

da

empresa,

então

questionada,

MOVEIS

EELETRODOMESTICOS BONFIM NOVAES LTDA, se observa que consta na Certidão da
JUCEB o valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), portanto, compatível com o valor do
objeto licitado, amoldando-se na previsão do Art. 31, § 3° da Lei n° 8.666/93, resultando,
portanto, afastado o questionamento, ao passo que, após a verificação da documentação
apresentada pela mesma, se constata que atende as exigências previstas no edital,
ficando, portanto, habilitada, e declarada vencedora dos Lotes 01, 03, 05, 06 e 07.

Noutro passo, tendo em vista a inabilitação da empresa RODRIGUES COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI, então vencedora no certame, nas propostas de preços dos Lotes 02 e 04,
fica convocada a segunda classificada, MOVEIS EELETRODOMESTICOS BONFIM
NOVAES LTDA, para manifestar, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de
desclassificação, se aceita assumir os mesmos preços apresentados pela licitante
desabilitada, apresentando a proposta de preços realinhada.
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Publica-se no Diário dos Municípios, servindo o presente despacho, como intimação aos
interessados, bem como fluência do prazo recursal.
Jussiape-BA, em 09 de junho de 2020.

Zoraide Maria Souza Pereira
-PREGOEIRA-
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