If

CNPJ

UF: PR

Razão Social do Fornecedor

' I. 85.0S5.531/0001—34 AGROPECUARIA MERCURIO LTDA
£“VENCEDOR '

'.

'

R$ 200,00 .
<

LVW*_— .

| -'l1.1 533147/0001-06 TECA TECNOLOGIA ECOMERCIO LTDA

f

Valor da Proposa iÁ|

'

Descrição: Carrinho de mão 50 litros, pneu com câmara- —

Descrição: Carrinho de mão 50 litros, pneu com Eãmara

_

77 477777.“ ' , *
R$ 220,53

V" , “

““_-— ———_Z-_ "—

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R$ 244,33

I n ; IIA/'t. SªdaINESLkJOHIrJJtLI/ladeãªêl

Orgão: MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA/(l) SALINAS DA MARGARIDA
Objeto: Seleção de proposta para contratação de empresa para aquisição de cabeçote

Data: 09/06/2021 13:00
Modalidade: Pregão

de corte para roçadeira ecarrinho de mão para atender as necessidades da

gap; SIM

Secretaria Municipalde Servicos Públicos do Municipios de Salinas da

Identificação: NºUcilªÇãºB-Msõg

Margarida-BA, através do Sistema de Registro de Preços, conforme quantitativos
.
_
.
e especrfrcaçoes constantes no edital e seus anexos

Lote/Item: 1/1

.

_ _ At a: Lm' k Ata

Descrição: CARRO DE MAO -CARRO DE MÃO (CARRINHO DE MAO) SOLATÉ IOOKG AÇO
CARBONO PRETO

Adjudicação: 06/07/2021 11:55

,

Homologação: 06/07/2021 11:55
Fonte: wvrvr.licitacoesecom.br'

Quantidade: 50

UF: BA

CNPJ

'

Razão Social do Fornecedor

f

_

"

i 22065938/0001-22 ÇCKCOMERCIAL LTDA

. La VENCEDOR *

Valor da Proposta Final

“

"

—

'

—

'

,

—

R$189,80

v'

Descrição: CARRO DE MAO (CARRINHO DE MÃO) 50L -AÇO CARBONO PRETO. MARCA MODELO FISCHER 489565814

L
Í

'

GGV COMERCIAL EIRELI

R$ 193.65

Descrição: CARRO DE MÃO (CARRINHO DE MÃO) sor. ATÉ IOOKG ACO CARBONO enero -MARCA Noves»:

= ,= . _ _ Á , _,. . . , - .

r Awsazn- ME v

_

_

.D

E

“

'

“ .

'

-

.

ns 203,40

- . . ..
_ _ _ _ _ . _ _
E
, _ - , ,., .__ _ __...

Descrição: CARRO DE MAO (CARRINHO DE MÃO) 50L ATE IOOKG ACO CARBONO PRETO. MARCA: NOVESA

“ _- _
_BRUNO oos SANTOS MARTINS 01993432521
O '
R$ 229,80
' Descrição: (MARCA: AAÉFALPAMA )(V. UNIT.: R$ 234,90 )(V. TOTAL: R$ 11.745,00 /ONZE MIL SETECENTOS F. QUARENTA ECINCO REAIS) (PRAZO PARA F,
ORNECIMENTO: CONFORME OEDITAL ) ( PRAZO DE GARANTIA: CONFORME 0 EDITAL) (PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS)
-

_

E'
o

_

—

HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I
_

,

7

, ,, . ,.

..

.,._

_

_ ,

7

,

_

,

,

_

,

,, ,. . _ . _ _ . _ , , , , , , . , . _-

R$ 400,00 .
.

_

_

,

,

,, _

,

_

,

_ _ , , , , . _ , , ,, , ,, . . - . . . . .

.,

Descrição: Estamos de acordo com o edital e seus anexosMarca: Maestro

: Item 7: Tesoura para grama
Preço Estimado: R$ 54,47(u:1)
Quantidade

310
Unidades '
__

Percentual -

Preço Estimado Calculado: RS 64,47

Média dos Preços Obtidos: R$ 04.4?

Descrição
___,__

Observação

Tesoura
para grama
com
lâmina metálica ecabo plástico. Tamanho médioi 12
_
.
_ , _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ _ _ __ _
E

d

vu

__ _ . D

E

'

_. D

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais
Inc. 11.411. 5º da IN 65 de 07deJu/ho de202l

v

__

R$ 75.90
_

Órgão: MUNICIPIO DE ITAGUAI / (1) COMPRAS ELICITACAO

__

Data: 13/05/2021 08:00
Modalidade: Pregão

, » _. Relatorio gerado no dia 17/09/2021 11:15:29 (IP; 191.242.1s7.e2) v

Códi
glowwwbancodepreoos.com.br/Certi
Validação: JXIk087B3RmxSDIOCgsdMZl
XWDMMAwrYYXTdKyANhS%2bpKkamhl
cfp5oRH2N1yK
&
httpzl
n
cauoAutenti
c
i
d
ade?
o
ju—,_«:.3—_.g ;_ token=JXlk08783RMxSDIOCQSGNBXWDQIMAWrYYXTdKyXUVhS/u252bpKkaxl'thkfp5oRH2N1yK

'

, , .

9l13

'

“

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO INTEGRAL

.

SRP: NÃO

DE FERRAMENTAS EEQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)

|den!íf]cªçãº: Noucitaçãozaõgín] à )

Descrição: FERRAMENTA P/ JARDINAGEM - Tesoura para cerca viva/grama com Iãmína

Lote/"em: 22,1

metálica ecabo de madeira. Tamanho: 48.6 x15.9 x1.0.8 centimetros
_

_

.

__

,_,)

Ma: Unkªa
___
'

Adjudicação: 30/06/2021 13:11
Homologação: 30/05/2021 13:11
Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 10
UF: RJ

CNPJ

,

Razão Social do Fornecedor

l 06888953/0001514

.

Valor da Proposta Final

MACRIS REPAROS EMANUTENCAO LTDA

_

R$ 51,80

L'. VENCEDOR *

'

—

Descrição: Tesoura para cerca viva/grama com lamina metalica ecabo de madeira. Tamanho. 48.6 >: 15.9 510.3 centímetros

!

'

" 7,Vv" v

_OMCCOMERCIO DE FERRAMENTAS EMAQUINAS LTDA -ME

Descrição: Tesoura oararceTca viva/grama com lâmina metálicore cabo de madeira. Tamanho: 487.5 x15.9 Ir 10.5 centímetros. conforme edital..“-

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Media das Propostas Finais

R$100.00 '

..

RS 49,64

Il»: l l A n . 5 “ d a Ill/ããde 0 7 d e J I / I h a d e 3 0 2 I

Órgão: MUNICIPIO DE IPUEIRAS / (1) IMUIJICIPIO DE IPUEIRAS
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS EEVENTUAIS AOUISICOES DE

Data: 07/05/2021 08:00
Modalidade: Pregão

DIvERSoS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO EM

sap; SIM

TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

Idcnúncaçãº, Nºucitacãoíaõmº

DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE

_

Lote/Item: 14/1

Descrição: TESOURAO/TESOURA PARA PODA -TESOURAO PoDAEspecificação :Tesoura

M? U

de poda para cerca viva egrama de 12 pol.

'

a

Adjudicação: 11/06/2021 11:19
Homologação: 11/06/2021 11:19
Fonte: v / w v r l i c i t a c o e s - e c o m b r
Quantidade: 1 0
UF: CE

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

í 41566886/0001-12

Valor da Proposta Final

ANA PAULA BARROSO DE SOUZA

Le VENCEDOR « '

v

_

v

Descrição: TESOURÃO PODA Especificação :“goma de poda para cerca viva egrama de 12 pol. MARCA TRAMONTINA

.

Él

-

R$ 46.29

TW" V

.

- ' _ C.M. SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA

-

v

RS 53.00

Descrição: TESDURÃO PODA Especilicação :Tesoura de poda para cerca viva egrama de 12 pol.MARCA' TRAMONTINA

Preço Site de Dominio Amplo 1
Inc. Il/Arr. 5ºda/rVE5deU7deJwhode2077

R$ 67,72
_

__

Site: Amazon (httpStl/Ivwwamazoncombrl)
Produto: Tesoura Para Grama Palisad 520 Mm Com Cabo De Madeira
Descrição: Anexo3
Data/Hora Inclusão: 16/09/2021 14:41:59
CNPJ: 15.436,940/0001—03
Telefone: 0 0 0 0 0 3 8 - 0 5 4 1

Url: httpszl/wvnwarnazoncom.brf1'esoura-para-Grama-Madeira-580mm/dp/B07KJBBGQX/rehsr.1_39?dchiId=1&keywords
=teSoura—para-grama&qid=1631814052&sr=8-39&ufe=app_do%3Aamzn1.Ios.6d79Seaecadl45de-946a-l477d47705b9

_ , .,. Relatorio gerado no dia 17/09/2021 11:15:29 (IP: 191.z42.157.e2)
.

;

Código Validação: JXlk087B3RmxSDIOCgsdMíiXI/lD9fMAwrYYXTdKyxUVhSº/úbpKkaxrIhk1p5oRH2N1yK

httpzllwwwtzancodepraoos.com.handmade/Autenticidade?
Ezââggàí. token=JXIk08783RmxSDl0CgsdM3Xv1D9fM/1wrYYXTdKyxUVhSVu252bpKkamhkfp5oRH2N1yK
“ -

—« ' I .

10 113

"

Item 8: Tesoura de Poda

Preço Estimado: R$ 76f6 (un)
Quantidade

Percentual: -

Preço Estimado Calculado; R$ 76,16

Descrição

». g _. —
—. .

__;

Média dos Preços obtidos: RS 76,15

. . _» ._

4

Observação

EIO Unidades ' Tesoura de Poda. Indicada para poda pesada, suponando galhos grossos eduros, Material: aço carbono Revestimenlo: cromo du

'I

-

ro, tamanho médio .195 mm

-. _

-

_

Preco (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais
Inc im. 5ª da masc/e 07:19 Jil/ho uezazr
Orgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
'

R$ 53,74

Data: 09/09/2021 09:00

Sªºfªªªª EXªCIJIIVª

Modalidade: Pregão Eletronico

Subsecretaria de Planejamento eorçamento

-

SRP, SIM

Instituto Federal de Educação. Ciência eTecnologia de Minas Gerais

Idemmcaºãw hlapregãm 82021 [UASG] 58122

Objeto: Aquisição de materiais
para manutenção de bens imóveis, bens. móveis e
.

Lm e mem : [z

ferramentas, destinados ao IFMG - Campus São João Evangelista..

. . _
. . .
.
Descriçao: Tesoura poda -Tesoura poda, material lamina: chapa galvanizada.

A _

Ata: LínkAla
_

caracteristicas adicionais: com guilhotina de mola, comprimento: 20 cm. formato: Admmºªºªº" 10/09/2021 11:06

_

bico de gavião, comprimento lâmina: 7em
Cam,-,(; 245373 .Tgggum pQDA

Hºmªºgªçãº? 10/09/2021 135º
Fonte: wwwcomprasgovernamentaisgov
.br

_

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

'

UF: M G

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

I"l0.39Ie967/000I'-03 MAFER COMERCIAL EDISTRIBUIDORA LTDA

R$ 26.95 '.

I «VENCEDOR * _
'. .
_
,
:
Descrição: Alicate de poda tipo tesoura. TESOURA PODA, MATERIAL LÃMINA: CHAPA GALVANIZADA. CARACTERISTICAS ADICION/«Isxcold GUILHOTINA DE M
OLA. COMPRIMENTO MINIMO :20 CM, FORMATOBICO DE GAVIÃO, COMPRIMENTO LAMINA :6A8CM “atendemos rigorosamente todas as exigencias do edi
tal validade da proposta 60 dias, *marca/fahricante “BRASFORT

w

—

f14l.l6I.887/0O0l-87
L.“. .

.

.

.

_

—

RE2 FERRAMENTAS EEQUIPAMENTOS LTDA
_

.,

.

.,

. .

_

- .

..

_
_

.

,

,

.

.

,

—

_

_

.

í

É

E

,

—

R$ 31,05
Í _ ,_
. ”. . . .
, , . _ .,. . , . W

Descrição: TESOURA P/PODA WESTERN 8

Ll3.857.945/0001—76 F_X COMERCIO EDISTRIBUIDORA EIRELI

_

_

"'—"'""

,

R$ 43,40

Descrição: Tesoura poda, material lâmina: chapa galvanizado, caracteristicasadicionais: com guilhotina de molarcomprimento" 20 cm, formato: bico de gaviã m

o, comprimento lamina: 7 cm

-

—

-

_

-

—

—

«

i_22.850.543/000I-30 —ER COMERCIO DE FERRAMENTAS EM GERAL LTDA
RS 44,00
Descrição: TESOURA PODA, IAATERIAL LAMINA CHAPA GALVANIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GUILHOTINA DE MOLA. COMPRIMENTO zo CM,

—

FORMATO BICO DE GAVIÃO. COMPRIMENTOLÃMINA 7 CM
_

_

_

_

_

_

.

I 35235131/0001-57 -GGV COMERCIAL EIRELI
'
'
_
R$ 45.10 ._
Descrição: Alicate de poda tipo tesoura. rrssoum. PODA. MATERIAL LÃIÃIIA: CHAPA GALVANIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM GUILHOTIÍIÇIA DE M
OLA COMPRIMENTO MÍNIMO :20 CM, FORMATOBICO DE GAVIÃO, COMPRIMENTO LÃMINA .6 A8 CM

7I.157.929/0pm—77

ENGENHARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. ACABAMENTOS EPREMOLDADOS LTDA

Descrição: PADRÃO

_ R$ 50.67

'

,. g2'I.79_3.20B/000l-85_ DF IvIAQUINAS EFERRAMENTAS EIRELI

»

RS 135.00 1

Descrição: Alicate de poda tipo tesoura. TESOURA PVODAMATERIAL LÃMINA: CHAPA GALVANIZADACARACTERISTICAS ADICIONAISJCOMGUILHOTINA DE MO
IA CDMPRIMENTDMIIIIMD :7.0 CM, FORMATOBICO DE G/«VIÃQCOMPRIIAENTO LÃMIIIA ;eAs CM

Preço (Outros Entes Públicos) I: Média das Propostas Finais
Inc 11,441. 51745 114/5509 07deJitihode7£l77

R$ 77,10
_

Órgão: MUNICIPIO DE ITAGUAI / (1) COMPRAS ELICITACAO

______

Data: 13/05/2021 08100
Modalidade: Pregão

j a ,'

Relatório gerado no dia 17/09/2021 11:15:29 (IP: 191.242.187.B2)

Pgªfítlgêç =Código Validação: JXIKOBYBSRmxSDIOCQsdM3XvlDQTMAWrYYXTdKyAUVhSªAZDpKRamhkÍDSORHZNIyK
httpJ/wvwmbancodeprecos.com.br/CertincadoAutonticidada7

_token=JXIl<08783RmxSDIOCgsdM3XvID9ÍMAwrYYXTdKyxUVhSº/n252bpKkamhklp5oRH2N1yK

11 I13

'

Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO INTEGRAL
DE FERRAMENTAS EEQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)

SRP: NÃO

menlmcªcãº: Noucitacãojõgm]

Descrição: FERRAMENTA P/ JARDINAGEM - Tesoura de poda profissional-Lâmina

g

_

Lote/uem: 21,1

metálica ecabo revestIdo de plastico. Tamanho: 21 x 6x 3centimetros

Am Unkªª

_

Adjudicação: 30/06/2021 13:10
Homologação: 30/06/2021 13:10
Fonte: vmwlicitacoesecontbr
Quantidade: 10
UF: R J

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Í06888953/0001-14
-MACRI
S REPAROS
EMANUTENCAO
LTDA
. * VENCEDOIV
'
'
_
_

-

»

-

RS 54,20

Descrição: Tesoura de poda profissional-Lamina metalica ecabo revestido de plástico. Tamanho: 21 Ir. 6x3centimetros
E
u

A

_OMCCOMERCIO DE FERRAMENTAS EMAQUINAS_
LTDA- ME

R$ 100.00._.»

Descrição: Tesoura de poda orofissionaliàmina metálica ecabo revestido de plastico. Tamanho: 21 x6x3centímetros. conforme edital.

Preço Site de Dominio Amplo 1

R$ 97,65

m.: lll/ln. seat; IN 55 de 07deJu/ha de202l

Site: Amazon (httpsz/hmvtvamazonconibrl)
Produto: Tesoura Para Poda E' Tp 3208 Vonder Vonder
Descrição: Anexo 4
Data/Hora Inclusão: 17/09/2021 11:09:31
CNPJ: 15.435.940/0001—03
Telefone: 08000300541

Url: https://www,amazoncombr/Tesoura-nara-Podas-TP32DB—PoI—VONDER-B599320B80/dp/B07DKZRQVD/ref=sr',1,30?d
chiId=1&keyvrords=tesoura-de-podaâqidâ63188745985r=8-30&ufe=app_do%3Aamzn1105.6121c6c4-c969—43ae92f7cc248fc6181d

Item 9: Machado

Preço Estimado: R$ ' 06.43 (un)
Quantidade

'

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R$ 106,43

Média dos Preços Obtidos: RS 106,43

Descrição

Observação

:10 Unidades * _' >Machado. cabeça redonda tamanho 2, cabo de madeira-SD cm. _

>

I

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R$ 100,68

I m (Art. ãºda /.N55deU7I1e./ulho de 2027

u.

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Data: 31/03/2021 14:00

Cºmªºdº dª Aºfºflªuflºª

Modalidade: Pregão Eletrônico

BASE AEREA DE ANAPOLIS

SRP SIM

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Material de Consumo (Material
para Manutenção de Bens Imoveis/Instalação eFerramentas), afirn de atender
às necessidades dc Organizações Militares que compõem aGuarnição de

Aeronáutica de Anápolis (GUARNAE-AN).

_

Descrição: MACHADO -MACHADO, MATERIAL Aço FORJADO, LARGURA LAMINA 17 CM,
PESO 2,5 LB, CARACTERISTICAS ADIcIoNAIs COM CABO, MATERIAL CABO

Idemmcaçãc“ Nºpregãºn 1202] [UASG] 20624
Lo_e/__em_ ” 72
' _

Mª: “““-ª

-

-

-

.

»»

.

Aªlªªºªºªº- ª3/ºª/ººº1 11-43

Hºmºlºgacaº: 26/05/2021 15:10

MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 1M

Fonte: wwwcomprasgovernamentarsgov

CaIMat: 254463 -MACHADO

1"
Quantidade: 14

Unidade: Unidade

'

UF: GO

=

.

;, "_ Relatório gerado no dia 17/09/2021 11:15:29 (IP: 191.242.1B7.82)

. Código Validação: JXIKOB753RmxSDIOCgsdM3Xv1D9fl1/lAwrYYXTdKyxUVIrS%2bpKkamhkÍp5oRH2N1yK
httpzllwwwbancodeprecoscom.brICertilIcadoAutenticidade?

3533331334 token=JXIk087B3RmxSDIOCgsdMãxvlD91MAwrYYXTdKyxUVhS%252bpKkaId1hklp5oRH2NIyá

12 /13

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

valor da Prop

' ' al

'

.

.

(,.' 38,079.77B/00014J0
MRC IREFORMAS EPINTURAS LTDA
x VENCEDOR *
ª
_

-

. .'_
,

í
.
-_

_

. __...

. 345,50

,
_.
.

Descrição: MACHADO, MATERIAL AÇO FORJADO, LARGURA LAMINA 17, PESO 2,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, MATERIAL CABO MADEIRA
COMPRIMENTO CABO l'

; 41.018.512/0001—62

COMERCIAL D&VLTDA
,

_ .

'

R$ 5544 ª
_

_

-

. —
.

_

—

, .,
,

. _ . _ _
-_ _ . _ _ _ , _ ,, _
, L
_ _

_

,

_

_
,
_

_

_

_

_

_

_

_

_

Descrição: MACHADO, MATERIAL AÇO FORJADO, LARGURA LÃMINA 17, PESO 2,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, MATERIAL CABO MADEIRA C
O M P R I M E N T O CABO 1

| 02.528.743/0001-64

COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

R$200,00

Descrição: MACHADO, MATERIAL Aço FORJADO, LARGURA LAMINA 17 CM, PESO as LB, CARACTERTSTICAS ADICIONAIS COM CABO, MATERMLCÃEO MAD"EIRA, COMPRIMENTO CABO I M

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

RS 116,09

m c (UI/t. s u a nv 65119 0 7 de JIJ/ho 492021

,

Orgão: FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

Data: 01/07/2021 00:00

objeto: Pregão para aquisição de Ferramentas eutensílios, para atendimento as

Modalidade: Pregão eletrônico

demandas dos Centros Educacionais da FUCAM.

sap; NÃO

Descrição: MACHADO —
MACHADO - TAMANHO/PESO: PESANDO 3,5LB; MATERIA PRIMA“
ACO TEMPERADO; TIPO: CONVENCIONAL: CABO: COM CABO EM MADEIRA:

tdemjficaçâº; 2151001 000013/2021
Lote/"em: 3/23
Ata: Link/Ata

Homologação: 02/07/2021 00:00
Fonte: wvmcomprasmggovbr"
Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

'

UF: M G

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

r_"'—"'“*
'

l 13857945/0001-76

Valor da Proposta Final
*

FX COMERCIO EDISTRIBUIDORA EIRELI

RS 68,27 Í

L» VENCEDOR *

, “

Descrição: MACHADO -TAMANHO/PESO: PESANDO 3,5LB; MATERIA PRIMA: ACO TEMPERADO: TIPO; CONVENCIONAL; CABO: COM CABO EM MADEIRA;

i 17238122/0001-13 MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI

:

R$ 80,00

Descrição: MACHADO -TAMANHO/PESOTPESAINIDO 3,5LB; MATERIA PRIMN ACO TEMPERADO; TIPO: CONVENCIONAL: CABO: COM CABO EM MADEIRA:
! 08.1 95271/0001-51

FOGOS COMERCIAL LTDA

'

_.

' .

, _

V

R$ zoooo í

Descrição: MACHADO «TAMANRo/PESO: PESANDO 3,5I.B, MATERIA PRIMA: ACO TEMPERADO: TIPO: CONVENCIONAL; CABO: COM CABO EM MADEIRA;

Preço Site de Domlnio Amplo 1

R$ 102,51

Inc. II/A/r. 5 º da I N 65/19 0 7 d e JIJ/hr) de 2021

.

Site: Amazon (httpsz/Iiutvwamazoncombrl)
Produto: Tramontina Machado Soldado Cabeça Redonda, Tamanho 2, Cabo De Ivladeira 50 Cm
Descrição: Anexo 5
Data/Hora Inclusão: 16/09/2021 14:52:32

_

CNPJ: 15.436.940/0001-03
'

Telefone: 0800-033-0541

Url: httpszl/Iwnmamazon.com.br/MachadoSoldado-Carbono-77322424—Tramontina/dp/B076MBZNGF/ref=sr_1_s?dchild=1
ãkeyxvords=machadosrqíd=16318147328rsr=8-8&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.6121c6c4c96943ae92I7-cc248ic6181d

y i j

'

Relatório gerado no dia 17/09/2021 11:15:29 (IP: 191 ,242.1B7.82)

:

Ioken=JXIk08783RmxSDIOCgsdIvBXvIDWMAI/vrYYXTdKyxUVhS%252bpKkamhIrlp5oRH2N1yK

Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMGXIADQTMAWIYYXTdKyAJVhSªAZbpKkzxhhldp5oRH2NlyK
httpzllwwwbancodeprecos.com.brlcertilicadoAutenlicidade7
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Anexo 1
a.maz,yon com D' ©Sel'- ecione oendereço

E;
Dc " “hw
Contas eus$; —e
Éãuiuos y3

_

OaFaça seu *

ETodos venda naAmazon Mais vendidos Prime —uvros

+1milh .

rr de graça >

Jardim:Piscina Mais Vendidos Ofertas Janinagern FerramentasElétricas ir igaçãn Marais para oJardim m“,mm can,,““"_ l

m i m e Pisdna r Jarunmgmr. Furemerrias e Rega palaàardm. =Ferramentas Mamma r Enxmls
,

E

Enxada Larga 2.5, Cabo De

PE' i

Wªfºª ª iºiª Tiªfªºmiªª

3, .

,. -

.

,

R$ 79.78

Made"? 145 cr"

.,

GRÁTIS
Enirega; sexta-feira,
24 de setembro no seu primeiro
pedido

k f k ú úv

Enema

2 avaliações de

_

_

ou Entrega mais rápida: Quartafeiru, 22 de setembro

Por: R$ 79,78
Em are 2x R$ 39.89 sem juros Ver

© Seiedoneocnduup
Em estoque.

parcelas disponiveis —

& a 3,
l- ,

,

ªºwª

.

Pei! dwºlucãº

. _._ _ . _ ,.

L . “,,,_,_ _

»

.

-

OTransação segura

|

wndiriopor Mrazonwrnbr

.

ErMadopor Anmazormurrw

Outros preços estão disponiveis em mais

dwºpªmmuªrw

___

, .,

mmm

_...___A'1“ÉE'
..

, “., .

opções deoompra, com oienas que

ºiªeªiººvªldmªfiãºªsiª

podemnão ser elegíveis para oAmazon
Primª

ªsvºulVªl Mª ºªiª ilimD comprar esreiiem como

- Para ter uma hana linda ou fazer os

presente

mais diversíiicados irabaihos na

- A

da'ajuda da enxada Tramontina

-

“ “ n a ªus“

i

- Paísdeorigemerasn

k ——

- MarcaTramontína

' '- '_——*—'
_
Compare outras a ofertas a

Novo(s) de R$ 79.78 Frete GRÃ11s no
seu primeiro pedido.

panir de
R$ 79.78 Frete GRÁ11S no

—

l

_

v » -'
'

>

seu primeiro pedido.

ConheçaanossaLojade

“—— --

Ma" ªlsJardínagem eFerramentas

clique aqui econfira.

«—

“Mamma, En , ©

,

"

ofertas de vendedores na
Amazon

í

_

_

—

'

—

í

'

—

'

"

—

_ —“' —_
' — '—
— ' — i' _ —
' ; "—
í _ " ' —
_íT

— ç...

Frequentemente comprados juntos

.

R$ 70.79
+Rs s u a de a m u

vazado por: u s e m o s MAGAZINE

Preço roiai: R$ 202,82

.....___ +

+.

:

v+————*— —=— «——-ª

i-

' '

—

—

«4

ªºªºrºº € " “ ª
ms Z-iãnideemio

Verrdidopurzcobasí-Eserwjaiparaa

'

Mda

_

k

i——— --

i ——

R$ 73,63
, “um de em ' ªªªªªº

Este item: Ehxada Larga 2,5. cabo De Madeira 145 cm R$ 79.78
cavadeira Animada, Vonder. IAM R$ 78.13

——— —o

Vem“, W; M m “ Mªgªme

a Tramoniína Pá De Bico, çapo De Madeira 71 cm R$ 44.91

*- "

infomações sobre o produm

Detalhes técnicos

infomações adicionais

. Dimensõesurie pmduo , &w 145.4" x25.5 52.2 cmÍ 2.02
_Wºªªªmªª
____“

________,__

ºªªººªw Pªª ººmªª ªªªªª
Avaliações de ciiemes

1º ºªªªªº 7º"
« w a n v zavaliações
. rip Nínnws

'

“

'

Éªi

Anexo 2

am,

em" m©Selecione 0endereço Tm” ' cªvªdªmªruculªdª
'

.

.

—

ETodos venda naAmazon Mais Vendidos Prime - Livros
Jardim eviscin:

Mais vendnos

Ofertas

Jardinagem

Contas eListas —egedirdos y
euFor-u-«g»

.. -' v

Ferramentas Eiécicas

Irrigação

Moveis para oJardim

o u .br-'

.“

por 30 dias

: . v_,_ ,_ . , . ”

g i m , mw? cam,, , “

Jardin-i e Piscina amontagem. Ferramerus e Rega para Jardim v Ferramentas Mimis
, .

Em

CavadeuraArticulada 1,50 M GRÁHS
R$186,63
Entrega: segunda-

Vonder Tucano

L
"

Mªfºªí Vººªªi

ieira, 27 de Setembro

i

ou Entrega mais rápida: Quinta-

[_ J
,

Por: R$ 135,65

(eim, 23 de setembro

Em uté 6x R$ 31,13 sem juros Ver

©semem º_ ' ºº
Em estoque.

parcelasdisponiveis —
& & _)
.

Transação Enviado Poiiiicatie

>

w

.

m «ew-»»

Amazon

.

. _

Q M “ , po, M a m a n , “
veriam por Amazonoormbr

da cavadeira

aguada (mms, omm

Passe º mouse para ªmphªr ª “"mem

DSim.eu quero frete GRÁUS

- Comprimento total da cavedeira

Pªfª ªªiº ºªdmº ººm º

ªmanªdà (d): 1“ 5m

Amazon Prime
,

Openho

Novo (z) de Rs 186.68 &Frete GRATIS.

Dcomprar este irem como

Economize com onosso

presente

Verticador de Preços dos

V_ __

úii mos ao rixas. Saiba Mais
p

1 çãque não está

dwãmem um

Amazon Assim“

c o m re c

.

'

emanada (b): 150. 0 mm
ra das

.

Ó Transação segura

- Abertura das pás da cavadeira
- L

— ,

___

Em“, ªLm

__à

, . _ . . . , _ . _ , _ _ s. , __.-

om

.

K
.

compare outras 2oferras a
partirde

meço ,“: R$ 258.58

+_
4-—..__n+.--—<r
; )

>

RS 186,58 &Frete GRÁTIS.

(maggio; irene união,,

|_ .

cmmmgnycg
_ .__.
Ofertns d e vendedores na
Amazon

errore

vepara

ini-cm, a. A. reo

(m*-Tua)

,

“WMOGUMÚ

Pá de Bico, cabo dMadeira. Tmmoniha. 71 cm Rs 38,90

VEM“ P“ GUIMEPA
x

'"

'

Tm Pªf? “ " m ?

Intern-rações sobre oproduto

(Vªªªª "ª““m”

Detalhes técnicos

infomações adicionais

Dimensões » H>“ » 14 x14 x150 cm:

“WWW Pª'ª

produto

3.31 quilogramas

ººmWª ºªªdª

Mm“

Vanda

Ranking dos mais

Nome do modelo

Tucano

Modelo

3114150000

Piscina (conheça o
Top 100 na categoria
Jardim e Piscina)
N» 58º em

3114150000

Fºmªmºmªª "ªmªiª

3114150000

Nº 14.486 em

Número do mode
Número da Peça
crmriuusmrnm

.
-

.

NBA

.

vendidos

. .. _

7"ºVªmW ªºªª
Nª 5,233 em Jardin e

de Jardinagem

Ferramentas Eiéoicas
»-

—

b

Anexo 3
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am»afºnººmªº” ©Sel' .ec|o|i
e oendereço

_

[>.-—
contagenLis,as! —e
ÃÉaiÚÃÉ yu

.
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ETodos Venda naAmazon Mais Vendidos Prime —Livros
Jardim ePisclnn Mais

e

ofertas Jardinagem Ferramentas Eietims irrigação Móveis para oJanim

«—

filmes eséries

— .

m“, mw; mm,, “"_

Jacdm e Pisdna : Jammagem, Feiamemas e Rega parahrdim =Fermi-neura: Mamma
,

ª «_ _
-

Tesoura Para Grama

«a

_

Ç;

Marca:PALISAD

“"xv _º

ªªªºªªª
Sebcimeoexmreço

ºªªªiªª

, ' _»

vEm
estoque.
Quantidade: 1?

Par: R$ 67,72

' ,_
,

'=

LJ

"Em até 2x Rs 33.86 sem [ums Ver

3

parcelas disponiveis —

&
—
_

4

3

ÓTransaçãosegura

i.

“ªlªªêªº ººiiªºªºª
5ªg5!ª__ ªiªvºªªgª? _

_

Passe omouse paraampiiar aimagem

__

setembro -4 deOutubro. Ver

* * * * * .. 25 “aflições de

É'

,

R$ mz enm: 29 de

De Madeira

J

. .. __.

R$6772

Palisad 520 Mm Com

àiix

_

,

Mªfcª

PALISAD

Peso do

0.92 Gramas

enviam por Agrel Maquinas eeq...
Vendido por Ante! rum-mas eEq...

““m”
o podido por 1dique não asia"

produto

dsponrvei pam este nem.

Dimensões 52 x 20 x 4 centímetros

_A_ _ _ ____ _ _______ ___ _

do item C

I Miclonor aLista

xLkA

>

_

_

Sobre este item

x.-._._.____.,__,

.

i
.

C fmanlhaf

o

Tem paravemen
-

Marca PALISAD

_Para glam-ª

“

—— — w

4Venda naAmazníi)

- cabo de madeira
A m a z o n Assistant

Economhe com ó nosso

Verificador de Preços dos
Ciiãmos 30 dias. Saiba Mais

Frequentemente comprad os juntos
Preço total: R$ 515.05

,

»

o Alguns destes itens são entidades mais rooidnmeme que os outros. wi detalhes
E Este item: Tesoura Para Grama Palisad 520 Mm com Cabo De Madeira R$ 67.72
Tesoura De Poda Tramontina com Lâmina Metálica E cabo Plástico Rs 17.34

cortador De Grama Elétrico Tramontina ce35p com Diâmetro De corte-De 350 Mm cateter Rigido Echassi DePiãst... R$ 429.99

infomações sobre o produto

Detalhes técnicos

informações adicionais

Dimensões do produto

52 xzo x4cm; 0.92 g

......

.... .»...

WWW ºªfª ººmºfª ªºªªª
.

Avniinxzões de «lemas

__ 1Íºmº 2º“
iolrífvêr v 95 avaiiarfies

,-

Anexo 4
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am.az,; Cm" m©Selecione oendereço Tm“ ' lesºumdeººdª
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golriízicsâeíiistãs —5524533; “f”,
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_Todos venda
na Amazon
Liars Vendidos Prime _ _ivros

__

Novo echo

_ _

>13MP
Mo
ªmºãªgmº >

Jardime Piscina Mais Vendidos Ofertas Jzirtini gem Ferramentas Eletricas Ir igação Móveispara osamim | man,,” emm", l

Janio e Resina i saido-ingerir. Fairamentase Rega para Jauru-i v FerrairientasMnnuois r Teu-rins oe Poda e Tesouras
||

f-n .

Tesoura Para Poda 8

'

I-ª
Lj)
ª

_

E; l
.

9

(g

), __ . ?
r

__ —— f "

,

à? .

_

Mªºª Vºmª

"

'

º Q“

GRÁTIS Enwgª: saum“

feira, 27 de setembro no seu

_

primeiro pedido

***-rk
clientes v 21 avaliações de

ou Entrega mais rápida: Terça-

Fº" R$ 97,65

dentrode5hrs34 mins

feira. ade setembro. se pedir

Em até 3x R$ 32,55 sem juros Ver

©Sªªºwººªmmçº

parcelas disponiveis *

Em estoque.

à Gi 3

Quantidade:gr;

minação
Enviado Polli cade
59ª“? Pa, ““qua”
— ªªªªº"
_

R$ 9755

Tp 3208 Vonder Vonder

_ _

Marca

Passe omouse para ampliam m a i ;

v

-

Vonder

Peso do

_'_ “t

síria: " .c.íusg_fiziixnnv_r. : ,!
i Transação segura

242 Gramas

m u ” W Mamma"

produto

vendido por Amazvmobmhi

Dimensões 26 x10 x2centimetros

o“dm W , wwe “ao es“

“—o “em c

disponivel para este item

xLxA

D comprar este item como

sobre este item

ºªªªªªº

- Materiaidocabodatesomapara

poda: aluminio com empunhadura

__- _ - _ - . , W - _ _ _ !

' ! Adlclºnªi ªUªtª

emborrachado
- Tamanho da tesoura para poda: B“ -

_ _

_

_
- —

20º mm
—Indicada para podas em geral

compare outras 2atenas a
Damme

_
,
Novo (2) de R$ 97,65 Frete GRATIS no

R$ 97.65 Frete GRÁTIS no
seu primam pedida

_

>

seu primeiro perído.

'

Amazon Assistant
Economize com o nosso

veúâcªdº, de pm;“ dos

ººmºªªmª E E ' ©
_

'

'

Ofertas de vendedores ria

últimos-Bo dos. saíba Mais

“"Nº"
,

- .__.____

__"-

. ,,

.,

. .

Frequentemente comprados juntos

**“ ªªªªª ªªºªª

vencido pmGUiMEPA

Preço total: R$ 158.15

'

.!)

+à "'+ €mu“
""

&?

Este item: Tesoura Para Poda B“ Tp 3208 Vonder Vonder R$ 97,65

Serrote Dobrável para Jarãm 18 cm. Eda, ETA, Preto R$ 33,00
Pulverizador Manual 2 Litros Palisad R$ 27.51

infomações sobre o produto

Detalhes técnicos

.

R$ 99,51

infomações adicionais

.

.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU-

ESTADO DA BAHIA

'

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

u k

'

SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Cairu (BA), 21 de setembro de 2021.
A o Senhor

Adriano
VieiradeSouza
Diretor Geral
Contabilidade

,

'

Nesta

n

' »:

,,,.-s'_..iSr,-.

Prezado Senhor,

a
.
—
d
;
v __44;Q5 uma
_

4.

%%.
__

—

'

Considerando anecessidade de aquisição de Acessórioàísegiirançag v-framerise" ]
equipamentos para atender as necessidades da íeâçàégxadkelwdmi istra ao"na .
manutenção de praças, jardins, vias públicas ecemintériçíªestâàãªárãgátra" Municipalde;

Caidoisru,milEsteoitenta
ado da Bahiesete
a., comreaisumesessenta
valor Globaletrês
de aproxi
m
adamegnt
à
ªgâzl
õ
ãâ3—(xÍ
i
n
t
e
ê
:
çentaÍ/ífzfspsoigzito dessL degartamento, _
.
_ .. .
.
ªíçsêgzfáv . |“
que informe quanto aexistencia de recursos orçamentario,lsr,c,aigaz_es“deiatender arespectiii/a

i
,

despesa.

/ fIªªªiuª f" ' ._ ' _. ' = : v“

Atenciosamente,

_
_

l» / É

í &»; $$$/«
'. '. —
sxvviug»
»
xv- --

—
Angelo ,ºx-“—".ff=4i
o-f- 'IJHÍIIIQÉI
Secretár“
Municipal ' de—“: Admi
nistraêãb nxxiãºªi = —

Praça Marechal Deodoro, 03 -Centro —TeI: (75) 3653-2151/2122
Cairu/Ba, Cep: 45420-000

|
“

ESTADO DA BAHIA

, : j'- SECRETARIA
PREFEITURA MUNI
CIPAL DE CAIRU
DA FAZENDA
—

&) I

DIRETORIAGERAL D E CONTABILIDADE

_
&

W R

DISPONIBILIDADE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

_

Cairu/Bahia, 21 de setembro de 2021.

A o Setor Solicitante

ãenhor,
Angelo Cesar Santiago Fahning
Secretário Municipal de Administração

ASSUNTO: CONFIRMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Em atenção ao pedido de verificação de disponibilidade de dotação orçamentária para realização
de licitação visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de Acessorios
de Segurança, Ferramentas e equipamentos, para atender a necessidade da Secretaria de
Administração do Municipio de Cairu - Bahia, informamos que há indicação do recurso para
cobertura das despesas, que nO que couber, correrão por conta recursos orçamentários,
constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das seguintes
dotações orçamentárias:

Gestora

Fonte

Prorama d e Trabalho

Projeto/Atividade

Elemento de Despesa /

06/06

0000/0042

2.037

44.90.52.00.00

Natureza da Desesa
33.90.30.00.00

Atenciosamente,

ADRIA SOUZA

D i r e t o r G ral d e

ontabilidade

Cairu/Ba, Cep: 45420-000

'&

”

ESTADODABAHIA MUNICIPAL DE CAIRU
PREFEITURA

_'

b? '

GABINETE D O P R E F E I T O

.
Fil-'I

ti?-==.

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

'

O Prefeito Municipal de Cairu, Estado da Bahia, Hildécio Antônio Meireles Filho, no uso

de suas atribuições e atendendo aos requisitos legais da Lei Federal nº 8.666/93,
AUTORIZA a abertura do Processo Administrativo, visando a Contratação de empresa

especializada para fornecimento de ferramentas, equipamentos e acessórios de
segurança para atender as necessidades da Secretaria de Administração na

manutenção de praças, jardins, vias públicas e cemitérios, desta Prefeitura Municipal de
Cairu, Estado da Bahia, exclusiva à (Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte

'

- EPP e Microempreendedor Individual - MEI), ouvindo-se a Procuradoria Jurídica deste
Município.

Cairu (BA), 29 de outubro de 2021.

Hde
»r fe o M nicipal

»

“""_"

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU_
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO

DIREITORIA DE COMPRAS, CONTRATOS ELICITACOES

É

É

.

TERMO DE ABERTURA E AUTUAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos vinte enove dias do mês de outubro do ano de 2021 eu, Robsoià Vicente Silva dos Santos, "

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Dãcreto Municipal nº 503 de _

02 de março de 2021, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, de dehjgnhdgvde 19I9_3_“e sIuas

alterações, cumprindo determinação do Executivo Municipal, abri oIÉrocessoIÍÁdminisIrativIo NºI ,a“!
466/2021, visando aContratação de empresa especializada para forªieçirneritode ferramçntas,g_»'g, ,.;
equipamentos eacessórios de segurança para atender as neceslsidadesº dauÍSectretariaIi
“i.-,,

,.

_.

'__=_.'_.A.1_,

Administração na manutenção de praças, jardins, vias públicas eoªerriitêriosgidesta-iPrefeitura "

Municipal de Cairu, Estado da Bahia, exclusiva à(Microempresas -ª/IE, Empresasªde PequeInoIw;
Porte -EPP eMicroempreendedor Individual -MEI), autuei seus doªcurfrilérítos, rubriquei

páginas easnumerei.

»

Cairu - Bahia, 29 de outubro de 2021.

i Iii) «.:l i ,i3i] LI"

Sa'

Robson. i nte Silva dos=santosª""ªªªª'ª“

'"

PreSÍd BL W
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,
CAIRU/BA, CEP: 45420-000

"“Eb...
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EsTADo DA BAHIA

[(A '

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI_RU
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO

_

DIREITORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇOES.
Á

É

Cairu (BA), 29 de outubro de 2021.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PARECER.

Á

'

,

. _. ,

PROCURADORIA JURIDICAMUNICIPAL 1'' ' '_Í
Encaminhamos àProcuradoria Juridica para que se manifeste“ obreztozreferido"prdceªso, —?

E opinando pela modalidade aser adotada para acontratação de«.empresa"iespeciali adaª?

para fornecimento de ferramentas, equipamentos eacessórios deii segurançarªpaira atende? asiffi; ,
necessidades da Secretaria de Administração na manutençãâ de pifaçasfjardins,
públicas ecemitérios, desta Prefeitura Municipal de Caim, Estàado darBaIiitgrexclusià/a
P f “ , j .-

_"

_5Í

(Microempresas -ME, Empresas de Pequeno Porte -ETEP eMicroempreendedor
, *

_

*

, '.

,». '

j 'I

Individual - MEI), de acordo com as especificações eccàndiçqes-ª estabelecidas lnog,. º_'—a

idonstrEdiumenttal oeedidotaContrato,
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_ EDI'I'AL Nº xxx/2021
PREGAO ELETRONICO Nº xxx/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N º xxx/2021

PREGÃO ELETRONICO Nº xxx/2021
Data de Abertura: xx xx 2021 às xxh00min
Site: htts:llwww.licitanet.com.br Sistema do Licitanet
OBJETO

'
l

s;

Contratação de empresa especializada para fornecimento de ferramentas, equipamentos eacessórios de s e g u
para atender as necessidades da Secretaria de Administração na manutenção de praças, jardins, vias públicas
cemitérios, desta Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, exclusiva à(Microempresas - ME, Em ag.. de &“

Referência — AnexoIdeste Edital.

,'

Pequeno Porte - EPP e Microempreendedor Individual - MEI), conforme especificações constantes ag-Lgg

VALOR TOTAL ESTIMADO

Reglíâtrgsdº

Instrumento Contratual
TERMO DE CONTRATO
ME EPP MEI

Participação de empresas ME/ EPP

Exclusiva aempresas

“

.
_,»

f“

à

.

f

Prazo ara envio da roosta doc <"nta

Até 2horas aós aconvocao realizada

OBSERVA OES GERAIS

Adisputa dar-se-á pelo ABERTO EFECHADO eos lances deverão respeitar oIâªãêiâjªª MINIMO estabelecido no

Termo de Referência.

PEDIDOS DE ESCLA ' “

Até xx xx/2021 ara oendere .,

TOS

Até >o< xx 2021 ara oe
.

f

“

,

?

ªe,

- ,

?s

CARLOS BENE Para? ARÃES DA SILVA
P r e i r o

_

I,

,

nº 503 de 02 de mar o de 2021

,«";

É;.

.

t. Iªe *
i ';

, 't

. A

._
'

1
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PREGAO ELETRONICO Nº xxx/2021

Página 1de zs

% Estado da Bahia
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EDITAL Nº xxx/2021
PREGÃO ELETRONICO Nº xix/2021

_

PROCESSO ADMINISTRATIVO N º xxx/2021

O Município de Cairu, por intermédio do Pregoeiro, designado pelo Decreto 503 de 02 de março de 2021, toma público aos

interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em conformidade
com a Lei 10.520/02, em sessão pública, por meio da INTERNET, através do site www.lidtanet.oom.br/, que será
processada e julgada de acordo com as disposições deste edital e de seus anexos, da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº
3.555/2000, Decreto Municipal nº 501 de 02 de março de 2021, Decreto Municipal nº 551 de 17 de março de 2021,
to
Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006 e alterações, e subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666
na sua atual redação.

,

Acol
himento das propostasde preços: das 08h:00min do dia >o</>o</2021 até as >o<h:00min do dia xx/>o</2 à? ( _ .
Data da disputa de preços: xx/xx/2021 HORÁRIO: >o<h00min (horário de Brasilia).
Brasilia).

Abertura das propostas: As xxhxxmin do dia xx/>o</2021.

.

Local: www.licitanet.com.br

Pregoeiro: Carlos Benedito Guimarães da Silva
E-mail: liCitaCaocairu.ba.ov.br
1.

DO OBJETO

v

Constitui oobjeto principal da abertura deste processo licitatório para contrata «â,- es
lizada para fornecimento
de ferramentas, equipamentos e acessórios de segurança para atender as
íes da
etaria de Administração na

manutenção de praças, jardins, vias públicas e cemitérios, desta Prefeitura M u n i c i e 50ª Estado da Bahia, exclusiva à
(Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedor I n “ft-gp” - MH), conforme especificações
constantes do Termo de Referência —Anexo I deste Edital..

1.2. Exclusivo à(Microempresas -ME, Empresas de Pequeno Port iqpempreendedor Individual -MH) que militem
no ramo de atividade referente ao objeto licitado, atendendo o art. 48, inc. I, da Lei Complementar nº 123/06, com as

alterações da Lei Complementar nº 147/14.
2.

v

REFERENCIA DE TEMPO

-

2.1.
Todas as referências de tempo deste Edital, - à),
gil» ante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o
horário de Brasília —DF e, dessa forma, serão registradas u
a Eletrônico e na documentação relativa ao certame.
2.2.
Os interessados deverão observar rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento e abertura da
proposta, como também para o horário de i i = =. disputa.

2.3.

Ohorário limite a ser computa 13494 i m e n t o de documentos solicitados pelo pregoeiro será o oomercial (de

08h00min às 14h00min).

àl

l3.icitação,sDAeráPARTl
reiniciadasomen
.a
o
s
par
t
i
c
i
p
ant
e
s
,
noender
e
ç
o
el
e
t
r
ô
ni
c
o
ut
i
l
z
a
dop
a
r
a
a
di
v
u
l
g
aç
ã
o.
clPAçÃoàoT ENTO DIFERENCIADOCONCEDIDOAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS
2.4. Ocorrendo decretação de

DE PEQUENOPORTE

, i ; » ) . _tivo ou qualquer outro fato superveniente, que impeça a realização da

ICRO REENDEDOR INDIVIDUAL.

3.1. Emcumprimen ebeleceoart.48,incisoIdaLeiComplementarnº123/2006apresente Iicitaàodestina-

se EXCLUSIVAME il? ' a '»
ramo pertinente
O
do

ç de Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do
sente edital que preencherem os requisitos exigidos na habilitação, qualiãcadas como tais

nos terªs d 3º dãªíiªçomplementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147/14 eque atendam

atodas sªelâães, inclusive quanto àdocumentação Constante neste edital eseus anexos.
3.do àl Aa,3
IC _ªntueâi
uÉadrada
como
MH,
Mic3ºroempresa
ou123/2006,
Empresapara
de pequeno
porte
deveráciosdeclpreviarar,stosemnessa
campolei. próprio
?
aos
requi
s
i
t
os
do
Art.
da
LC
nº
fazerj
u
s
aos
benefi
3.3. «&?ar ções falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação, requisitos constitucionais ou ao
em]: raadrameí
pcomo microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará alicitante asanção prevista no Art. 7º da Lei
Nº. 0520/2002.
.4.
el

Poderão participar deste Pregão os interessados que atuem em ramo de atividade pertinente e compativel com o

ÇÃO licitado, que atendam às exigências do Edital, eestejam credenciados no sistema "Iicitanet", constante da página

3.5.

onica www.Iicitanet.com.br

Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados ern participar deste Pregão deverão dispor de chave de

identiâcação e senha pessoal, obtidas junto ao sistema “Iicitanet", _também deverão informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
3.5.1. Para participação deste Pregão, o licitante deverá:
3.5.2. Manifestar, no próprio sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

%
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —BA - CEP: 45420-000
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
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3.5.3. Declarar em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir dos quatorze anos.

'
ª

3.6.

Não poderão participar deste Pregão:

3.6.1.

Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município de Cairu, durante o prazo da

'

sanção aplicada;

3.6.2.

Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
3.6.3. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado, durante o prazo da sanção aplicada;
3.6.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

3.6.5.

Empresa que se encontre em processo de dissolução ou liquidação, recuperação extrajudicial, falência, sob con

de credores, concordata, fusão, cisão ou incorporação;

,

3.6.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham direto g; nao); ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em com «“' —z- o"
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
3.6.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
.

3.6.8. Que estejam com odireito de licitar eContratar com aAdministraóo suspensos ou qÉ na 'do dcaradas

inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municip KE do
'to
.
3.7.
Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações c o n o e d i o s
mpreendedores
individuais, microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n.º 123/20 «'; i-"ºija, de
mbro de 2006,

licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo terce da rnda fls
3.8.
Conforme estabelecido na Lei Complementar 123/2006, será assegu
microempresas e empresas de pequeno porte.

p r e f cia : ; ntratação para as

3.8.1. Para usufruir dos beneficios estabelecidos na Lei Complementar
00 '. licitan que se enquadrar como
microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá declarar-se como tal,
a p r n t a r certidão que ateste o
enquadramento expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento s?. :oogilreceita Federal, por intermédio
de consulta realizada no sítio www.recita.fazenda.ov.brsimles nacional, podendo 35h36“ frontado com as peças contábeis
apresentadas ao certame licitatório.

3.8.2.

O próprio sistema disponibilizará à licitante a opção ap

microempresa ou empresa de pequeno porte. Anão . nife

.r-se como microempreendedores individuais,

'— -_ adramento, quando indagado pelo sistema

eletrônico, implicará no decaimento do direito de reclamar, Regi erioq; an“ e s ondição, no intuito de usufruir dos benefícios
estabelecidos na Lei supramencionada.

4.
4.1.

DA REPRESENTAÇÃO EDo cREDENcIAMEj o
Ocredenciamento dar-se-á pela atribuição de c ==de i d “ icação ede senha, pessoal eintransferível, para acesso

ao sistema eletrônico (art. 3º, 5 1º, do Decreto nº 5.450, n' - 44,03 , no através do site https://Iicitanet.com.br/.
4.2.
0 credenciamento junto ao provedor dO sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu representante

legal ena presunção de sua Capacidade t

realização
é das transações inerentes ao Pregão na forma Eletrônica (art.

3º, 5 6º, do Decreto nº 5.450, de 2005). .

4.3.

0 uso da senha de aces o

Ci , ' '

=" - u a responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada

diretamente ou por seu represe a ,não .o
responsabilidade por eventuais d

nº 5.450, de 2005).

5.

&,

DA DESPESA EsDOS R

5.1.

ao provedor do sistema ou oMunicipio de Caim, promotora da licilzção,

ecorr «ª í uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art.3º, 5 5º, do Decreto

RSOS ORÇAMENTÃRIOS

As des sas de Fig-_ tes - : v esente licita o correrão a conta das seuintes dota ões:
UNIDADE G s r o R A " I V . ? ”
FONTE
PROJETO ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA /

A

=“:
6. “l- : '

É

à“

PROGRAMA
TRABALHODE

,

__

NATUREZA DA DESPESA
33.90.30.00.00

"r IÃPRE ENTAÇÃO DA PROPOSTA EDOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Os ; tantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, Ooncomitantemente com Os documentos de

h a "ção exigidos no edital, proposta com a descrióo do objeto ofertado e o preço, até a data e Ohorário estabelecidos
- .

abertura
da sessão pública, quando, então, encerrar-sea automaticamente aetapa de envio dessa documentação.
Oenvio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave

d e .= esso e senha.

6.3.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja
alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 5 1º da LC nº 123, de 2006.

6.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema elewônico durante a sessão pública do Pregão, Goando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.

6.5.

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar Ou substituir a proposta e os documentos de habilitaão

anteriormente inseridos no sistema;

,

?

3
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Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.7.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.8.

A propoáa de preço deverá ser apresentada, exclusivamente, no sistema eletrônico ljcitanet, sendo obrigatório, sob

pena de desclassilºicação, o preenchimento do campo especihco do sistema contendo a especiâcação do objeto a ser fornecido,
bem assim no campo próprio, o valor expresso em reais (R$) referente ao valor ofertado pelo fornecimento do objeto, o qual
incidirá durante toda a vigência do contrato, Ievando—se em consideração a moeda corrente nacional;

6.9.
Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, a licitante conoorda especiãcamente com as seguintes co ' ões:
6.9.1. Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes do Anexo I —Termo de Refe
'a;
6.9.1.1. Para que seja verincada a conformidade das especincações do objeto da proposta enviada pelo licitante com o o

desta licitação, a proposta deverá ser detalhada contendo: especificação do objeto, com seu respectivo valor indiv'-» _' a
6.9.2. Ovalor do serviço ou produto ofertado pela licitante será de sua exclusiva e total responsabilidade, não ,a"
do
o direito de pleitear sua alteração.

6.9.3. No preço proposto estão incluidas todas as despesas conoementes ao produto ofertado, como

t,
a «= .

'

e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidzxa, ss

do â r r g m p ª o

contribuições
eoutras quedaseproposta
fizerem implica
necessáriplena
as aoaceitação,
pleno ecompleto
do objeto
mãe ª-.= -g;,.e - , —dita!
'
6.10. Aapresentação
por partefornecimento
da licitante, das
condi õe
compromisso de fornecer os produtos nos seus termos.

6.11.

A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas -

_u-7i=_ em

s de preço ou

qualquer outra condição não prevista no Edital.

6.12.

Ovalor proposto deverá ser cotado em moeda nacional, em algarismo e f?" exte ãe,

6.13.

Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, “digg l h rstindo í" - reito de pleitear qualquer

os valores expressos em algarismos epor extenso, serão considerados estes ú l .

ªyl n discrepância entre

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.14.

A licitante não poderá alegar erros ou omissões praticados na propo -'

c, .)? ito de aumentar o preço ou

desviar-se de obrigações previstas em legislação.

6.15. Aproposta deverá ser digitada ou impressa por qualquer processo eletrônico, —" alternativas, emendas, rasuras ou
entrelinhas; com todas as folhas rubricadas, exceto a última, que eaw-'Em: ssinada pelo representante legal da empresa, e

dela devem constar:

É

6.15.1. Razão social do proponente, endereço, CNPJ, n ' oda (v;

; _ - e, Agência e respectivo banco e, se possuir

número de telefone e endereço eletrônico (e-mail).

_

6.152. Declaração de que no preço cotado estão i n c l u s—“ . rs i - s a s , tais como fretes, seguros, taxas, impostos e
outros gravames que possam incidir sobre o objeto licita %
6.153. Unidade do produto cotado, descrição da emba : i -pri r p ” e, se houver, da secundária, como "lote".

6.154. Preço unitário e total do item cotado, expresso

sempre em valor igual ou inferior ao valor de referência

cotado pela administração.
6.155. Prazo de validade, não inferior a 6 , ª- —» n t a ) dias;

6.1S.6.
As propostas
deverãoa conter,
.; ção
informações
poderá acarretar
descla s,«ca :,
: ado
ui, nte.das marcas emodelos dos itens, sendo que aausência destas
6.16.

Ocorrendo diferenças .

especa _*í dos objetos licitados descritas no presente Edital eadescrição publicada

no
sistemaO Cadastro
eletrônicoNacional
Iicitanet, gge ' ecerã
Enstantes
Editproponente
al.
6.17.
Jurdica
- CNPJ da deste
empresa
deverá ser o mesmo da que efetivamente
fornecerá os produtos/materia:
"eto
"esente licitação.
6.18.
O preenchimen da pro
_ deverá conter:
6.18.1.

Valor unitário e

618.2.

Marca d o

't

.

do ite_

6.183.

Modelo

s

e -_

6.19. ºToda especi ªões do objeto contidas na proposta vinculam aConuatada.

7.7.

IÉLIDADE DA PROPOSTA

ão e. dmi a' proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios, de valor zero ou de tal maneira inferiores aos

pre- s entâêb mercado que, em conjunto, não propiciem acobertura de todos os custos decorrentes da contramão e
orn

as

gectivas propostas manifestamente inexequíveis;

. Se ouver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
. omp ementares, o Municipio de Caim dará a licitante à oportunidade de demonstrar a exequibilidade da proposta, podendo

rg a, de modo paralelo, efetuar diligência, na forma do 5 3º do art. 43 da Lei nº 8666/93, para efeito de comprovação de

s gxequibilidade, podendo-se adotar dentre outros, os seguintes procedimentos:

7.1.1.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justihcativas e comprovações em relação aos custos
com indícios de inexequibilidade;
7.1.1.2. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
7.1.1.3. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

7.1.1.4. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;
v

7.1.1.5. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Estadual ou Municipal;

7.1.1.6. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

:
Í
'

l_

f

/

4
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f

k

;

7.1.2.

l“

propostas, devendo apresentar as provas ou indícios que fundamentem asuspeita;

,”:

7.1.3.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das

Não serão desclassihcadas as propostasyqueçconsignem preços significativamente inferiores aos de mercado, ainda

que oPregoeiro as tenha considerado manifestamente inexequiveis em primeiro momento, se posteriormente for demonstrada

sua viabilidade pela licitante;

í"
“*

7.2.
Será desclassincada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justihcar eventuais falhas apontadas pelo
Pregoeiro.

ê

ª

8.

DA ABERTURA DA SEÇÃO

8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e hora indicadas no pre

Io

deste Edital, no sítio www.licitanet.com.br

8.2.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente # 4 3 ,r o

de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
)
8.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante asessão pública do “fio;, ' “
ou de sua desconexão, seja qual for omotivo.
o _.r:ªª;
; »'

responsável pelo ônus decorrente da perda de negóciosdiante da inobservância dequalquersiªgfªfb

9.

CLASSIFICAÇÃO EDESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1.

O Pregoeiro verihcará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo afiiâãg; q

.

ii,

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou sg“
técnicas exigidas no Termo de Referência.

f;

9.2.

Também será desclassihcada a proposta que identihque o licitante.

Adesclassificação será sempre fundamentada eregistrada no siste

9.4.

Anão desclassificação da proposta não impede oseu julgamento definim s e n contrário, levado aefeito na

9.5.

Osistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que “iªiªª- nte estas participarão da fase de

fase de aceitação.

«

especiiºicações

[ “,

'9.3.

todos os participantes.

»“

(_

ão estejam em

3,13 Lªiiizggiiªª“ to em tempo real por

rt»

“
“is

lances.

_,:

,

10.
DA FORMULAÇÃO DE LANCES
10.1. Iniciada aetapa competitiva, os licitantes deverão f i g a

clusivamente por meio do sistema eletrônico,

sendo imediatamente informados do seu recebimento emiifªfr, º àiiiziiªºrª“ registro, vedada aidentificação do licitante.
10.2.
10.3.

0 lance deverá ser ofertado pelo valor total/uni
Os licitantes poderão oferecer lances sucessiv

10.4.

O licitante somente poderá oferecer lance de va l-“Mªªª” ou percentual de desconto superior ao último por ele

estabelecidas no Edital.

ofertado e registrado pelo sistema.

do i a i lote ou percentual de desconto.
observa a o horário fixado para abertura da sessão e as regras

à“

_

_

10.4.1. Caso definido no Termo de Refer “víªêª. e Edital, o intervalo minimo de diferença de valores ou percentuais entre
os lances, incidirá tanto ern relação aos
,,? “»?” _diários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

10.42.
Em caso
lances idêr%€ságrevalgf—
«,? ce recebidopara
eregistrado
10.43. Os
lancesde apresentad
' , «levad consideração
efeito deprimeiro.
julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, nãoáhend ireito de pleitear qualquer alteração.

10.4.4. Durante afase de Hã?,

poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente

10.5. Ointervalo entr?slancezªiados pelo mesmo licitante não poderá serinferioravinte (20) segundoseointervalo
r10.6.
espect(,a/io
ivos laq; Dlsiftigfii»“"ABERTO":
inexequível.

._

*

entre lances não poderá ' ipferi Éªa três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os

Qua do adotadoàªitipdo de disputa “ABERTO" para oenvio de lances no pregão eletrônico oos licitantes apresentarão lances

—

púlãâÉos eªftªssivªªaom prorrogações.
nces dalasessão
públicanosteráúlduração
minutos
será prorrogada
pellºilíºªãâstªg
âísáis eqiaªqua" dolahouver
nce ofertado
timos 02de(doi10s(dez)
) minutos
do perie, após
odo deisso,duração
da sessãoautomati
pública. camente
Aipgiqºgrogação automática da etapa de lances, de que trata oitem anterior, será de 02 (dois) minutos eocorrerá

“—. sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

0,63. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á

ãtgtomaticamente.
10363 Encerrada afase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado
pela equipe de apoio, justihcadamente, admitir o reinicio da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
10.7.

M O D O DE DISPUTA “ABERTO E FECHADO":

Quando adotado o modo de disputa “ABERTO E FECHADO" para o envio de lances no pregão eletrônico os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance hnal e fechado.

10.7.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze minutos). Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o periodo de tempo de até 10 (dez) minutos,
»

aleatoriamente determinado, iºindo oqual será aut mente encerrada arecepção de lances.

-.
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10.7.2. 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 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em
até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.7.2.1.
Não havendo pelo menos 03 (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 hnal e fechado em até 05 (cinco)
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

10.7.3. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente d e valores.

10.7.3.1.

Não havendo lance final e fechado classificado na forma eslabelecida nos itens anteriores, haverá

inicio

da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar u
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso ate' o encerramento deste prazo.

oe

107.4. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, juáiâcadamente, admitir o reinicio da etapa fe

ca

nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
10.8.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desoo ai“: gl“:
pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria Municipal de Administra " '

108.1.
do subitem anterior,
aocorrência
será registrada
campo próprio
do sisteâ.i e
10.9. Na
No hipótese
caso de desconexão
com o Pregoeiro,
no decorrer
da etapaemcompetitiva
do Pregão,

rôni

.

n-erá

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realiz at»,
10.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo s «— 'or
(dez minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) ho 4.3“- Éãu, un "o do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
10.11. 0 Critério de julgamento adotado será o indicado no Termo de Referênci
10.12.

Caso o licitante não apresente lances, conconerá com o valor de sua g 6n

11.
11.1.

DA NEGOCIAÇÃO
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro

,

en
inhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta àlicitante que tenha apresentado omelhor preço, para que seja obtid me“? or proposta, vedada anegociação
em condições diferentes das previstas neste edital.

11.2.

Anegociação será realizada por meio do sistema, podendo

11.3.

A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODERÁ ADQU T1; I'T

panhada pelas demais licitantes.

OM ALORES ACIMA DA MÉDIA DE PREÇO

COTADA PELA ADMINISTRAÇÃO.

11.4.

Osistema disponibilizará campo próprio para as f “ N ã ; do

11.5.

Caso não sejam apresentados os lances - - _itant

possível, a partir deste momento, a manifestação da « = . te con

goeiro cabendo as licitantes acompanha-las, sendo

pelo Pregoeiro.

rá verificada a conformidade da proposta de maior

desconto e menor preço apresentadas por eles (MENOR Ragga-aii?" LOTE).

11.6.

Encerrada a negociação, a empresa licitante que apresentar o menor preço final deverá encaminhar Proposta

readequada ao lance final enegociação, q We -_uver, na forma prevista no item 12.1 deste Edital;
11.7.

A sessão será suspensa para t

f
do gºlª o- o

readequada e respectiva Documentação de Habilitação, cabendo

ao Pregoeiro informar, através ª Siste Elaªºh data ehorário para retomada do Pregão;

12. FASE DA ACEITABILI S DSTAS
12.1. Alicitante claatravés
ssifica , ro ª "t e
em primeinoro sistema
lugar, deverá
encami
har através
eletrôni
co:
wrww.licitanet.com.br,
CUMENTOS”
licitanet,
em narquivo
únicodoouendereço
em quantos
forem
necessários, no prazo d _ é02 (cl

horas, após aconvocação via sistema pelo pregoeiro, a proposta de preço readequada

ao último lance (MENOFÉQÉHÇO PO TE), para consulta do Pregoeiro. Caso não ooona no tempo previsto aempresa será
automaticamente

si |—

12.1.1. Caso h aqua

.;

_ fa superveniente que impeça oenvio da proposta readequada via sistema licitanet, será aceito

excepcj
gialms p seu aen(s)gªor
e-mail mediante manifestação do pregoeiro via sistema.
12.2.
de preço($) classificada (s) provisoriamente em primeiro lugar para cada LOTE será examinada
q
re

ao ' dim
das especihcações do objeto e valor apresentado, cabendo ao Pregoeiro (a), auxiliado (a) pelo (a)
el i ' i-ado ela unidade solicitante (responsável pela elaboração do termo de referência), decidir, motivadamente,

areg.2 . it ' lida
_suaG)pelaaceiaceitação
tabilidade(s);
da (s) proposta (s) de preços, o(a) Pregoeiro (a) passará afase de habilitação;

É??) Seeªinroposta ou olance de menor valor não for aceitável ou se alicitante desatender às exigências habilitatónas, o

aguPregoei
(a) exami
nará ase seus
propostas
subsequentes na ordem de classincação, eassim sucessivamente, até aapuração
. ma queroatenda
ao Edital
anexos;
1

.1.

Ocorrendo a situaáo a que se refere o item anterior, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que

seja obtido melhor preço;

12.3.
Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada habilitada e vencedora;
12.4.
No mesmo prazo de apresentação da Proposta de Preços do 1º colocado, é facultado ao Pregoeiro solicitar as
propostas dos demais classihcados, tantos quantos necessários, quando pertinente para agilização do procedimento;

12.5.

A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão

pública do Pregão constarão da Ata, sem prejuizo das demais formas de publicidade;
12.6.
As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos proponentes, exclusivamente, por meio de
comunicação eletrônica, via sistema licitanet.
_

jÉ
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12.7.
Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas readequadas, sem convocação para contratação,
ncam os licitantes liberados dos compromissos assumidos (Art. 64 53º da Lei Federal nº. 8.666/93 c/c art. 6º da Lei 10.520/02).

13.

DA HABILITAÇÃO

13.1.

Concluída a fase de aceitação da proposta de preços, o pregoeiro dará início a fase de habilitação que consistirá na

análise da documentação de habilitação da empresa licitante classincada em primeiro lugar para cada LOTE.

13.2.
A licitante que tiver o menor preço (MENOR PREÇO POR LOTE) aceito pelo Pregoeiro, deverá comprovar sua
habilitação, enviando documentação comprobatória na forma estabelecida na legislação, via sistema por meio eletrônico pela
opção "DOCUMENTOS" do sistema “Iicitanet”, para que seja impressa pelo Pregoeiro e juntada ao processo.
13.2.1. Para comprovar autenticidade na documentação de habilitação enviada anteriormente via sistema licitanet, a |I

te

deverá encaminhar no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, as cópias autenticadas ou originais para que seja dada fé pú
aos documentos pelo Pregoeiro ou membro da equipe de apoio.

132.2. Anão remessa dos documentos no prazo acima indicado acarretará a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante
13.3.

Para habilitação na licitação exigir-se-á dos interessados a documentação relativa a:

l - habilitação jurídica;

II
-qualificação técnica;
I I I - qualificação econômico-financeira;

.

I V - regularidade fiscal e trabalhista;
V - declarações, conforme descrição detalhada no item 13.3.5.
13.3.1. Relativos à Habilitação Juridica:
13.3.1.1.
Cédula de identidade do representante legal da empresa;
13.3.1.2.
Registro comercial, no caso de empresa individual e MEI

13.3.1.3.

Ato constitutivo, estatirto ou contrato social em vigor, ce u t .ga- o

e microempreendedor

individual, devidamente registrado, para as sociedades comerciais e, no ca 'El-(a,; c a r i r i o- ações, acompanhado dos
documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;

13.3.1.4.

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou socieda ma; a

aem funcionamento no país e

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, fluzfi a atividade assim o exigir.
13.3.1.5.
Certidão de comprovação da condição de Microempre ª-_ _- Empresa - Pequeno Porte, expedida pela Junta
Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa nº 103 tal- “ |_! - abril de 2007, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio —DNRC.
13.3.2. Relativos à Qualificação Técnica:

_

13.3.2.1.
1 (um), ou mais, Atestado (s) ou D e c l a oíªíjj == pacidade Técnica operacional firmada (s) por
entidade (s) da Administração Pública ou empresa (s) p?“ o': ' _ ' i ais comprovem que a licitante fornece ou estar
fornecendo, de forma satisfatória, os produtos compatív com o =u“ t o deste Pregão;
13.3.2.2.
Alvará de Licença e funcionamento, e d i d o ; : . Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito
Federal.

13.3.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

13.3.3.1.
Balanço patrimonial e de “rar-tm. contábeis do último exercicio social, já exigíveis e apresentados da
forma da lei, que comprovem a boa si r ..a: i r a da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços

provisórios, podendoseratualiza os p'

quandoencerradohá mais detrês mesesdadata deapresentaçãoda

proposta,

13.3.3.2.

Certidão negati

falên a.ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

133.4.
àRegularidade
133.44. RelativosProva
de inscfiêie no lâªnabalhista:
oNacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

13.3.-1.2.

Provaªnªscriça ocadastro
de contri
buintes estadual
ou municontratual;
cipal, se houver, relativo ao domicílio ou
de atividade
e compatível
com o objeto

13.Rel3a.t4iv.os3. aTrib Pi s ““Divida perAtivaantedaaUniFazendaFeder
a
l
,
medi
a
nt
e
apr
e
sent
a
çãodeCer
t
i
d
ãoConj
u
nt
a
deDébi
t
o
s
ão, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-

sede da licitante, pertine -e. o seu

Geral
Nacivaondel.ªgularidade para com a Fazenda Btadual do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente,
133.4.dâaze
.
nal
ade formaNegativa
conjuntaquanto
pela aDivida
Procuradori
do Estado
Bahia, nosdatermos
do doDecreto
28 ôggidea 337 e
498 _" Certidão
Ativaa Geral
do Estado)
epeladoSecretaria
Fazenda
EstadoEstadual
do Bahia,nº

coªa _Le 3.956 de 11 dedezembro de 1981;
3.

x-

.S.

a pe

3.3. .6.

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente,

refeitura Municipal;

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa

"Éonômica Federal;

13%).

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme oTitulo VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452/43, e Lei nº 12.440/2011.
13.3.4.8.
A Regularidade Fiscal na habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123/2006:

13.3.4.8.1.
As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restriáo.
13.3.4.8.1.1.
Havendo necessidade de regularização da documentação fiscal e trabalhista que compõe a referida
Documentação de Habilitação, a licitante vencedora, em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte —
EPP, inclusive Microempreendedores Individuais - MEI, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, da data da convocação,

fª/
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prorrogáveis por igual período, a critério do MUNICÍPIO DE CAIRU, para apresentação da documentação pendente de
regularização (art. 43, 5 1º, da Lei 123/2006);

13.3.4.8.1.2.

Não havendo a regularização no prazo estabelecido no subitem imediatamente anterior, implicará em

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei n.º 8666/93, de 21 de junho de
1993, sendo facultado à Administração convocar às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou fracassar a
licitação.
13.3.5. As licitantes deverão apesentar a Declaração Conjunta, conforme Anexo V;

13.4.
Os documentos fisicos indicados no item_ 13.2 deverão ser encaminhados para o endereço: Sede da Prefeitura
Municipal, no Setor de Licitação, situada na Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu - BA - CEP: 45.420—000,
efone
(75) 3653-2151, ramal 214.

13.5.

Os documentos fisicos de habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado, etiquetado conforme especin

abaixo:

ETIQUETA DO ENVELOPE
Município de Cairu

Comissão
Permanente de licitação -CPL
Pregoeiro: Carlos Benedito Guimarães da Silva

'

Pregão Eletrônico n.º xxx/ 2021
DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO
NOME DA EMPRESA ARREMATANTE (CNPJ)

INDICAÇÃO DOS ITENS] LOTES ARREMATADOS

13.6.

Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão e gg? em .g- e

te, com indicação do

número de inscrição do CNPJ.

13.6.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação juridica e regula ªi-gegiº Gscal t a f restar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da ma 579,

13.7.

Se alicitante, classiãcada provisoriamente em primeiro lugar, após aanális

o umentação comprobatória pelo

pregoeiro, não atender aos requisitos de habilitação, será INABILITADA no certame.

13.7.1. Em caso de inabilitação da licitante classificada em -if!il5:.,-,
ro edital.
retornará afase de aceitação da
ali -_opregoei
12 deste

proposta echamara a segunda colocada para averiguação - estive“ 14.

DOS RECURSOS A D M I N I S T R A T I V O S

14.1. Declarado o vencedor, será concedido prazo de &)
imediata emotivada, em campo próprio do sistema lici nn

«“;), _or, urante o qual qualquer licitante poderá, de forma
.r sua intenção de recurso, com registro da síntese de

suas razoes.

1.4.1.1. Afalta de manifestação imediata e motivada do li farma-"' portará a decadência do direito de recurso e adjudicaâo
do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor;

141.2. 0 Pregoeiro examinará a intençãjg wit-g,, rso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do

sistema.

14.13. Alicitante que tiver sua in=

"DOCUMENTOS" do sistema el
intenção recursal, ficando as dem
igual prazo, que começará a ai; -

14.2.

Para justilºicar sua inte

i

de

poderá solicitar vistas c;, utos a

aceita deverá enviar as razões do recurso por meio da opção

gg__t.com.br no prazo de 3 (três) dias contados da data que postou sua
'citant nª - logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em
do prazo da recorrente.

r efundamentar suas razões ou ccntrarrazões de recurso, alicitante interessada
"r do encerramento da fase de lances.

142.1. Opedido de so 'e :“: o de ' .aos autos deverá ser fonnalizado junto a Comissão Permanente de Licitação.
142.2. Ao ter co
' e o a- __n'ª' de vistas, o pregoeiro deverá possibilitar o acesso imediato do licitante recorrente
aos autos do Pr _ ss

'

empresa»

14.3. % "nte

co ten
1.

0a

14-

efe

ecu

“tat o corn o devido acompanhamento e assinatura do Termo de vistas pelo representante da

sde re ursos não admitidos eos recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade

rá no âmbito administrativo, acerca dos questionamentos apontados pelo licitante recorrente.

“ en

do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

ontra o resultado da licitação terá efeito suspensivo no tocante ao item do objeto ao qual o recurso se

in us e quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando da decisão final da

Áwade cªpetente.

4.6.

1
15.1.

Não serão conhecidas as ccntrarrazões a recursos intempestjvamente apresentadas.

DA ADJUDICAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO
Oobjeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recursos, hipótese em que aadjudicação

caberá à autoridade competente para homologação.

15.2.

Ahomologação deste Pregão compete àautoridade competente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado

do Amapá.

15.3.

Oobjeto deste Pregão será adjudicado (MENOR PREÇO POR LOTE) à (s) licitante (s) vencedora (s).

15.3.1. Após aadjudicação, sendo constatada aregularidade dos atos procedimentais, aautoridade competente homologala
a licitação e formalizará a contratação por intermédio de Contrato.

1
,

#
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16.

D O CONTRATO

16.1.

0 Município de Cairu firmará Contrato com a (s) Licitante (s) Vencedora (s), conforme previsto no disposto do art.

57 da Lei nº 8.666/93, a contar da assinatura do contrato.

16.2.
Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela Ucitante (s) Vencedora (s) que tenham
servido de base a presente licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
16.3.
O Municipio de Cairu convocará, oficialmente a (s) Licitante (s) Vencedora (s), durante a validade da sua proposta

para, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, para assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93.
16.4.
Por ocasião da assinatura do Contrato, verificar-se-á se a Licitante(s) Vencedora(s) mantém as cond“
habilitação

s de

16.5. Quando a licitante convocada não assinar o Contrato no prazo e nas condições eáabelecidas, será convoca
licitante remanescente, na ordern de classihcação, para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas c o n d i ç =pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatóri . -,- ra _.

pregoeiro àveriãcaçãodaadequaâodaproposta edascondiçõesdehabilitação,obedecidaàordemdecla s.% '
17.

DA VIGENCIA o o CONTRATO

17.1. Quando houver anecessidade de contratação, avigência do contrato fica adstrita ao _ - os

artigo7,dalei8.666/93.
18.

.

"&

DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E -__« o' A1, D

le os pelo

- ECUÇÃO/OU

FORNECIMENTO

18.1.

Os produtos serão recebidos e aceitos em estrita conformidade co

exig

v j y l " no Termo de

Referência, Anexo I deste edital.

18.2.

As futuras aquisições provenientes deste termo de referência serão re

a

afo

a -efornecimento parcelado,

de acordo com a necessidade da administração, no período de 12 (doze) meses.

19.

DAS OBRIGACOES ERESPONSABILIDADES DA CONTRATADA EDO

19.1.

Estão elencadas no Termo de Referência e Minuta de Oontra é;,

RATANTE

20.
FORMA DE PAGAMENTO
,
20.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATAN “ti:-__ ó e“? T

o) dia útil após atesto do fiscal, mediante
apresentação da fatura, devendo esta ser aceita e atesta_ 73h, - ““Ti:-)? = blico designado como gestor do contrato a ser

firmado entre as partes eapós acomprovação do recolhnto ontribuições sociais (FGTS ePrevidência Social);

20.2. O pagamento será creditado em favor da CO ' TAD “_. iba meio de ordem bancária contra qualquer entidade
bancária indicada na proposta, devendo para isto, hcar n h , . 5,3)»- nome do Banco, agência, localidade e número da conta

corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

20.2.1. O CNPJ do documento fiscal deve _._; o mesmo da proposta de preço, sob pena de cancelamento da Nota de
Empenho emitida.

20.3.
A Secretaria da Fazenda do
presente CONTRATO for entreg e

20.4.

o" i c í - ? _iru, reserva-se o direito de suspender o pagamento se o objeto do
sa 31?! Qin ''- sespecihcações constantes do Edital;

Antes de cada pagame

a ser “33- . miei a CONTRATADA, será verincada a situação da mesma no que tange às

condições de habilitação exigidas

nte -' nme. Sendo obrigatório aCONTRATADA apresentar as guias de recolhimento

do FGTS e Previdência Social.

20.5. Caso haja aplica "o de
_, o aor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no CONTRATANTE em
favor da CONTRATAD —. so a
a seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
Administrativa ou juiial
, s ecessário;
20.6.
Quando e. í
ên “—
ventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor
devido deverá
acre “Sli ade atualização hnanceira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do

efetivoâgam -e em q e,s juros de mora serão calculados àtaxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por
cen _ ao

_ m

te aplicação das seguintes formulas:

II (%%:
'SE IxNxVP,onde:
Iwãíçªªe tjãlização financeira;

TX

-

Pe -e _tuaI a taxa de juros de mora anual;

zncaÉõs moratórios;

-

mero de dias entre adata prevista para opagamento eado efetivo pagamento;

= Valor da parcela em atraso.

ir.

OMunicipio de Cairu não estará sujeito àcompensação nnanceira aque se refere àcláusula anterior, se oatraso

deêcirrer da prestação irregular dos serviços ou com ausência total ou parcial de documentação hábil, ou pendente de
cumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas do contrato.

20.7. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as
justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para
verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identihcação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu
causa.

20.8.
Antes de efetuar o pagamento, o CONTRATANTE reterá, na fonte, o Imposto sobre a Renda, a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP,
nos termos do artigo 64 da Lei nº 9.430] 1996.

ã

/
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20.9.
Se a CONTRATADA for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, houver optado pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 (Simples Nacional) e
apresentar uma declaração ao CONTRATANTE, ãcará dispensada das retenções previstas no item anterior, confonne dispuser
as normas vigentes.

20.10.

Se for dispensado das retenções de tributos na fonte, a CONTRATADA é obrigada a informar qualquer alteração de

sua condição de optante pelo Simples Nacional, sob pena da aplicação de sanções contratuais e legais;
21.

DO REAJUSTE DE PREÇOS

21.1.

Os preços unitários contratados, desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data Ii

apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do

para

' o

reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se a variação do Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com bas
seguinte fórmula:
R = [(I - IO). P] /IO
Em que:
a) Para o primeiro reajuste:

R=reajuste procurado;

'

l = índice relativo ao mês do reajuste;
Io = indice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;
P = preço atual dos serviços.
b) Para os reajustes subsequentes:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do novo reajuste;
Io = indice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajust

ua

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado.

21.2.

Os reajustes serão precedidos de solicitaéo do CONTRATADO.

21.3.

O CONTRATANTE deverá assegura-se de que os preços con

mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais v
21.4.
Será considerada como data de inicio dos efeitos inance“
ou, se as partes assim o convencionarem, uma data s u b s te.

22.
22.1.

DAS SANÇõES ADMINISTRATIVAS
Em se tratando dos casos discriminados nas "

-

dos são co patíveis com aqueles praticados no
aj

e a data de aniversário do reajuste anterior

' r ,e levando-se em conta o caso concreto, o nível de

gravidade eos prejuízos causados àAdministração, olici “Zn,- -og . ficar impedido de licitar ede contratar com o Município
de Cairu pelo prazo de até 6 (seis) meses:

a) Não mantiver sua proposta ou solicitar o cacelamento do lance depois de finalizada à etapa de disputa ou, ainda, deixar
de apresentar quaisquer dos documentos

v?“ ctg-; o Edital e seus Anexos.

b) Recusar-se ou deixar de enviar docu - o ri“ «e;-g;. à análise da proposta, previstos no Edital.

c)document
Recusara-çãose oude habi
deixlaritação,de ress ondr.
ada pela Município de Cairu durante aanálise da proposta ou da
d) Deixar de manter as condiçõe dWaabilita i: e- longo da execução do Contrato.

22.2. Se olicitante deixar elr rato,
sujeito às(s)segui
ntes penalidades,
conforme ocaso:
“e- ento (s)ficará
necessário
à comprovação
de capacidade
para assinatura do

a) Recusar-se ou deixar de

Contrato/Nota
Empera?
com
icitado:emimrelação
pedimento
de lictotal
itar ede
contratar
com oMunicípio de Cairu pelo
prazo de 1 (um)deano
e m deeac
20
inte osol
por cento)
ao valor
de sua
proposta
b) Recusar-se ou
de
contratar com o nici o_ e

suaRecu
prq?sta.
c)
a —se o

'

o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta: impedimento de licitar e de
ru pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de

“ ar de receber a Nota de Empenho referente à contratação: impedimento de licitar ede contratar com o

M'pio ªprazodenominimo1(um)ano,limitadoa2(dois)anos,emulta de20%(vinte porcento)emrelação

ao

.r

tal

22.

m

nho.

Iic av e tentar fraudar, fraudar ou falhar na execução do Contrato/Nota de Empenho, ou ensejar retardamento

_ s

exec

"o, ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:

) __« sar-s ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados: impedimento de licitar ede contratar com o Município
Cairu pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado do
-_ rato ou ao valor total do empenho.

b)
sar injustificadamente a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias: impedimento
de licitar e de contratar com o Municipio de Caim pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) anos, além de multa de 10 % (dez por
cento) em relação ao valor global atualizado do Contrato ou ao valor total do empenho.
c) Entregar produtos ou prestar serviços com características diversas daquelas constantes de sua proposta ou no Contrato
(salvo se mediante devida comprovação, através de procedimento administrativo adequado e aprovado pela autoridade

competente, quanto à equivalência) e recusar-se ou deixar de substituir os produtos no prazo nxado pelo Município de Cairu
: impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cairu pelo prazo de 2 (dois) a 3 (vês) anos, e multa de 20% (vinte
por cento) em relação ao valor global atualizado do Contrato ou ao valor total do empenho.
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223.1. Nos casos em que o licitante inadimplente entregar os produtos ou prestar os serviços durante o processo para sua
penalização, Eca facultado ao Município de Cairu receber o produto/serviço e reduzir a multa até a metade do valor inicialmente

calculado, podendo ainda deixar de aplicar a penalidade de impedimento de licitar ou contratar, considerando-se o prejuízo
sofrido pela Administração.

22.4.

Se o licitante apresentar indícios, documento ou declaração falsa hcará sujeito às seguintes penalidades, conforme o

caso:

,

a) Omitir informações em quaisquer documentos exigidos no Pregão: impedimento de licitar e de contratar com o Município

!:

de Cairu pelo prazo de até 2 (dois) anos.

E

b)impedimento
Adulterar dedocumento,
público ou particular, com ofim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar afª!ade:
licitar pelo prazo de até 5(cinco) anos.
w;",

|_,

22.5.

Se o licitante cometer fraude fiscal, mediante declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal, omissão, falsifi

ou alteração de informações em suas notas fiscais ou de outrem, ficará sujeito a impedimento de licitar e de contr . , om &,
Municipio de Cairu pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
s” "ia,
“r

22.6.

Olicitante enquadrado nos itens 28.4 e28.5, além da pena aplicável, sofrerá ainda multa de 20% nª- gfºº

em relação ao:

&

g

;.

a)b) Valor
total de sua proposta, quando aocorrência se der anteriormente àhomologação do certaªe. “** 't:__ i;:' vsf
Valor do Contrato, quando aocorrência se der posteriormente à homologação da licitação.
22.7. Olicitante éresponsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microe esa
' queno
porte, se for ocaso, quando houver ultrapassado olimite de faturamento estabelecido no a" da
123/06, no ano Hscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar econtratar OFf/Cª 133%

Prejuízodasdemais sanções.

22.8.

v li

Se o licitante se comportar de modo inidôneo ncará sujeito às seguintes gggrlidad

V

ementar nº
Pública, sem

f—
ª- caso:

a) Praticar atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo: impediment Iicit:valor u_
:. com oMunicípio de
Cairu pelo prazo de ate' 5 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) eªijg Ia
. de sua proposta ou ao
valor do empenho ou Contrato.

"sã;
K;
b) Participação, na licitação, de empresa constituída com aHnalidade de burlar pen iv - .É? da anteriormente, aqual será

constatada mediante a verincação dos quadros societários, objetos sociais e/ou

da empresa participante e da

penalizada anteriormente: impedimento de licitar ede contratar com oMunicípio de Cai ª pelo prazo de até S(cinco) anos, e
multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua p r 4% "sz j» ao valor do empenho ou Contrato.

22.9. Em se tratando dos casos discriminados nas alínes a

,,?" ,; que causar transtornos, tumultuar adisputa

do certame ou não respeitar as normas editalícias, ªéíf-uieiçggãªicita de contratar com o Município de Cairu pelo

prazo de 3(três) meses, ehcará sujeito àmulta de 10% (dàs

em disputa:

fª

jçm elação ao valor total estimado do (s) item (ns)

“,

“

a) Perturbar qualquer ato da sessão pública da licitação mo, p“ mplo, ofender oPregoeiro, Presidente ou membro da
comissão ou equipe de apoio, ou levantar falsa acusação .nto àpr. ica dos servidores envolvidos na realização do certame.
b) Solicitar sua inabilitação depois de concluída à fase de =313% u

c) Descumprir, durante aexecução do certame, os requisitos u “ abilitação depois de declarar previamente em campo próprio
do sistema eletrônico licitanet que os atend

s.;

d)devidamente
Deixar de apresent
ar nova proposta (fã!?=
formação ecomposição de preços no prazo estabelecido pelo Pregoeiro,
adaptada ao valor final oe
' «= lances ou obtido mediante negociação.

e) Interpor
recursoeresul
meramente
em fundamentação
que já tenha
sidoomoti
vo dedeiimxarpugnação
ao Editoal,
eseus
Anexos
tado em , _.àório,
cedên, ti?gx.
? interpor
intenção de recurso
eposteri
rmente
de apresenta-l

causando
ade àdio snosvi
putagdafàliprgêção.
22.com10.oestAlmorosi
éabelm edociddexpost
mes,
a
adj666/udi93,catáaplriaicadas
ficarásuplsujeeitment
a asanções
depeladvert
êncivaânciemula dasta, decondiacordo
o
nosâçar
t
s
.
86
Éda
Lei
nº
8.
a
rment
e
a
i
n
obser
ções
estabelecidas para ofor eªâieçgínto estação de serviço ora contratado.
º/oçâfíefó vírgula sessenta eseis por cento), calculada sobre ototal devido, por dia de atraso na
entdob) Multa
rConega??raggadeobjmoráfdêªªbê
ãimpwo
tãf, sendoªga
part
i
r
do
31º
(t
r
i
g
ési
m
o
pri
m
ei
r
o)
di
a
deat
r
aso,
est
e
ser
á
consi
d
eradocomo
i
n
execuçãot
o
t
a
l
as sanções mencionadas no item 28.3, alínea "b".
a) Advertência, nosgsasps

.“ _, ygravidade.

22%)“; sãgapções “, evistas nesta seção não impedem aAdministração de exigir indenizações suplementares para reparar
o
ÉàÉ/iolação de deveres contratuais por parte do licitante, apurados durante processo administrativo de
pe ªliz Egas,
=s
"*É

"Éêªasªmªitas previstas no Edital não forem suncientes para indenizar os danos sofridos pela Administração, esta

cobrat»; administrativa ejudicialmente, os prejuizos excedentes, tendo, neste caso, que provar os danos, conforme

p8âoart
do Códigaoo Cilicitante,
vil Brasilepreviamente
iro. àaplicação das penalidades indicadas neste instrumento convocatório, o
"
Será. 415
assegurado
(Íiieito ao contraditório eàampla defesa.

22.Í3. Aaplicação de uma das penalidades previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras.

22.14. As penalidades serão publicadas no Diário Oficial do Municipio e, no caso de impedimento de licitar e de contratar,
sem prejuízo das multas previstas no Edital, no Contrato e em demais cominações legais.
22.15. A dosagem das penalidades levará em consideração, além dos fatos e provas constantes do processo administrativo:
a) O dano causado à Administração;
b) O caráter educativo da pena;
c) A reincidência como maus antecedentes;
d) A proporcionalidade.

w
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22.16. Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 12.846/13, que dispõe sobre a
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administraão pública.
22.17. Quando a rescisão contratual não for conveniente e oportuna à Administração, esta poderá manter em vigor o
Contrato, cobrando do licitante apenas os valores referentes às multas, fundamentando expressamente as razões que motivam
a manutenção da relação contratual.
22.18. As sanções de impedimento de licitar e de contratar não serão passíveis de reabilitação antes de finalizado o prazo
fixado, tendo o licitante que cumpri-lo integralmente.

22.19. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta determinada pelo Município, por meio de depósito bancário,
observando-se a data fixada para o deposito bancário, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos tenn
a Lei
nº 6830/80, com os encargos correspondentes, ou descontá-las dos valores remanescentes de pagamentos à empre
23.

DOS ESCLARECIMENTOS EDA IMPUGNAÇÃO A0 EDITAL

.

23.1.

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até 3(três) dias úteis antes da data as d o _._“a

cabendo ao Pregoeiro auxiliado pelo setorcompetente, decidirá sobre aimpugnação no prazode48 ( r ena .
abertura do Pregão, mediante petição aser enviada exclusivamente pelo endereço do sistema eletrônico www.|i “«E =

231.1. Aimpugnação deverá conter os dados do interessado ou de quem orepresente: nome eeva

data e assinatura do interessado ou de seu representante, formulação do pedido, com e o '

plet
,
fat ne e
seus

fundamentos.

23.1.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital quem não apontar 3.3 alh
supostamente existentes dentro do prazo apontado no item 28.1.

23.2.

Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data ara =J

inquestionavelmente, a alteração não afetar a fonnulação das propostas.

23.3.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 3 3 % ser ;-u—

irregularidades

Eu,- e, exceto quando,

Fegoeiro, até 03 (três)

dias úteis anteriores a data fixada para o Pregão, exclusivamente pelo ende %.,- 35ª ma ele nico www.licitanet.com.br
br.

23.3.1. O (A) Pregoeiro (a), com base em parecer ou auxílio dos setores r e s v- - elaboração do Termo de
Referência e seus Anexos, quando necessário, bem como de outros setores técnicos ilªgrliªstituião, responderá aos pedidos
de esclarecimentos no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas anterio ;? à data fixada como limite para o recebimento das
propostas.

23.4. Todas as respostas referentes às impugnaçõe e/ou ido de esclarecimentos serão disponibilizadas

exclusivamente no sítio www.licitanet.com.br, cabendo EE; lici

respectivos encaminhamentos nesse canal indicado.

:s a rensabilidade de acompanhar as respostas e

'

23.4.1. NãocabeaoMunicipio deCairu qualquerresponzílv-a:.isquerdesconhecimentos,porparte doslicitantes,

decorrentes do não acompanhamento das informações dê stadas ' t i oacima mencionado.
24.
24.1.

DAS DISPOSIÇÓES FINAIS
Ojulgamento das propostas será com base no MENOR PREÇO POR LOTE.

24.2.

As normas que disciplinam este M's-Tg) _erão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os

interessados, atendidos os interesses pú os gn“ iki. dministração, sem comprometimento da segurança da contratação.

24.possivel
3. aaferição
Odesatendidamsuaentoquali
de e“êeiaaemêse
ssenciadais suanão proposta
importarádurante
no afastaarealização
mento da ldaicitasessão
nte, desde
quedeste
seja
x oreensão
pública
Pregão (princípio do formalismo

24.4.

As decisões do Preg ; so

de Cairu -'Bahia.

24.5.

do).

-e

ão consideradas dennitivas depois de homologadas pelo Gestor do Municipio

,,

Efacultada ao =: -oeiro uutoridade superior, em qualquer fase da licitação, apromoção de diligência destinada

aesclarecer
ou complem « & in l . do processo.
24.6. Nenhum «mana haga; devida aos licitantes pela elaboração de proposta ou pela apresentação de documentação
referente ao pre

te '

.

24.7.
&Nadon ligaçãodos
e prazos
mologação
do resultado desta licitação não implicarão direito àcontratação.
24.8.
estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-

encem prazos em dia de expediente normal, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
cduªvendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação deterceiros, nos termos do alt. 49 da Lei nº

24inc ' e "e Orte, afago
de Despesas
do Município demediante
Cairu poderá
revogare fundamentado,
opresente oertarne
por consi
derá-Io ipara
noportuna
ou
, rrente
de fato superveniente,
ato escrito
pertinente
e suficiente
justificar
.

3 e a t rações.

4.9.1. A anulação do Pregão induz à do Contrato.

. .2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o
di _ do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
24.10. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este prazo será
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
24.11.

Em caso de discordância entre o Edital e seus anexos, prevalecerão as do Edital.

24.12.

Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro

dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.

24.13.

Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação constante do preâmbulo deste Edital.

25.

DO FORO

W

12
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25.1.
Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Valença - BA, para dirimir quaisquer litígios
oriundos da licitação e do Contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

26.

pos ANEXOS

;

26.1.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

,

ANEXO I -Termo de Referência
ANEXO I I - Modelo da Proposta Comercial

__

ANEXO III - Minuta do Contrato

'

ANEXO IV - Modelo de Declaração Conjunta

Cairu -BA, xx de xxxxxx>o<xxx de 2021.

psitâã!

Ãngelo César Santiago Fahning

Secretário Municipal de Administração

_
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

'

1. OBJETO

5%

Contratação de empresa especializada para fornecimento de ferramentas, equipamentos e acessórios de ai“ . rã»;

atender as necessidades da Secretaria de Administração na manutenção de praças, jardins, vias públimit,

Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, exclusiva à(Microempresas -ME, Empresas QP -' iªicªçUíl PP e
Microempreendedor Individual - MEI), conforme especificações constantes do Termo de Refe

_

2. NECESSIDADE

,

g”

s,_

.$$$:

, oI

Edital.

"mà

?> '

Fornecer equipamentos eferramentas necessárias para que colaboradores
faíyº" Éªãtgtiaiªi manutenção das vias
públicas da cidade.
ªªiàíªª
,
,

_,.

Garantir asegurança dos servidores na execução dos serviços de manutenção das Fãs-à,?“ ecemitérios.
Tsw

3. MOTIVAÇAO/ JUSTIFICATIVA

;

NM É

Sendo oúnico município arquipélago do Brasil, Cairu éformor Cªe,,; 'as, com uma população de aproximadamente
18.427 (dezoito mil, quatrocentos evinte esete) habitante xi“: 3 % !

ii hados em distritos (Morro de São Paulo, Gamboa

doalgunsMordero,Galdificileão,acesso,Garadispondo
puá, Boipeba,de umSãoSebast
ião,s ,Canavieiras, Moreré, Monte Alegre, Cairu -Sede) Sistema Administr b r a n g etodas as localidades acima citadas com estruturas
diversas instaladas in Iaca.

,

,? ““&,

.

,

_

. ..

Para atender atodas as demandas do M,), l p i ãâeitura Municipal de Cairu atraves de suas Secretarias Municipais viabiliza
o atendimento local da populaçfào a» env
'vidades in loco, acessibilidade e informações com a implantação e

ampl
i
a
ção
dos
servi
ç
os
públ
i
c
os.
'
“*
ASecretaria Municipal da Adnâàiação esponsável pela supervisão, coordenação eefetivação de diversas funções que

depreendem recursos hâªos eiais.

Diante desse
elhi énte arelevante importância de ações para atender ademanda local ao que se refere à
educaçãçf); espogªíe saú Itura, sustentabilidade, turismo, lazer, infraestrutura, social egeração de renda, todas estas

arDenvªrs»?aefmasâagi
enªâgepcgãª
tura ndeacessoe
bªfêêesâdar:ªesdei
SecrentafrraiaestderuAdmi
istração estláocomoçãodequal
amanutençãodeidade.
vias públicas, praçasjardins ecemitérios, dessa

.

foªªíãé nêªcâssário acontratação de empresa especializada no fornecimento de ferramentas eequipamentos de uso em
ª

ªçªdinagens como também acessórios de segurança para uso de seus colaboradores, bem como todas as demais atividades
âneãessárias ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Cairu.

A presente aquisição visa suprir as necessidades relacionadas aos equipamentos indispensáveis aos serviços de manutenção

que são realizados pela Secretaria Municipal de Administração, trazendo o bem-estar e a segurança dos frequentadores e
usuários destes espaços públicos.

i_
*;

4. OBJETIVOS

%

14
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o

Melhorar as condições de trabalho dos Colaboradores Municipais de Cairu;

o

Manter os espaços públicos em boas condições de uso para a população.

o

Garantir a segurança para os servidores que realizam serviços de manutenção das vias públicas da cidade.

— Suprir as necessidades de equipamentos e ferramentas do município, para que assim seja feita uma manutenção
com ehcácia.

5. BASE LEGAL

Sugerimos utilizar-se do Decreto Municipal nº 551 de17 de março de 2021 que regulamento no Município —, «"ã'ªíÍz_'f_'
modalidade de Licitação Pregão Eletrônico, em consonância àLei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 _, zf-"iíiªlgzg.

Lei nº8.666/93epelaLei Complementarnº123/06.

º

s. ESPECIFICACOES TÉCNICAS EMÁDIA DE PREÇOS
tófífiªéfºjªíÉÉliªªªfNfªª

,

M

'

,

à

1 tamanho médio de 145 cm.

mai

Unld"

madeira com tamanho médio 71 cm.
madeira com tamanho médio 1.50 m.
..
,

“ª

5

. _

“gf?

'
'
.

P

Machadinha em aço com cabo de madeir

tamanho médio do cabo 360 mm e com bainha

É

Unid.

20

Un'd'

1º

d e couro.

com Pneu eCamara.

É, » pp,/gg

7 de madeira. Tamanhodi 2'
Tesoura de Poda, Indi “'para

j

suportando galhos giçgsso? € , ;_, com mola

.

de ferro, material: l ç ª a r bestimento:

Und"

1º

Machado, em átjçªacabeçalêonda tamanho 2,

Unid '

10

cromo duro tamanho mig: 8'
cabo de madeira

—
LOTE II-AGEVSSÓRIÓSjDEVSEGURANÇÍKHÉ ; ( :“

CiriÉQÇe segurança proãssional de corpo inteiro,

tipoªparaquedista 3 pontos com ferragens em
,_

1 aço carbono, dois pontos laterais mais um
ª.“

Kits

10

dorsal, talabarte Yem nta elástica c/ absorvedor
de im acto.
Capacete de proteção em polietileno de alta

2 densidade, suspensão plástica injetada com

polietileno, com carneira na cor azul, com selo

Unid

'

10

d o Inmetro.
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:
1

,: «

«LOTE III-EQUIPAMENTOS ;;)

Motopodador a gasolina com extensor. 33cc,

Unid

sabre 12', com extensão de 2,90 m.
Mini

motosserra:

sabre

com

%X

4",

com

ªí

*_'_=2- =j _'

1

'

a

velocidade da corrente: 5 m/s, Potência minima:

2

2000W; com bateria de 10000 mAh
recarregável, Tensão: 88VF, material: corrente
de a o.

Unid.

1

ªãâggg
___

Total do Lote

Total Geral dos lotes

__

»?

7. PRAZO, l.ocAL, CONDIÇOES DE ENTREGA EEXECUÇÃO

is,

s;

-«--ve_ªç_

Pa,
u?

_

ªªªzaº

“Ya,

lig.

Oobjeto desta licitação deverá ser entregue de forma parcelada em até 10 (dez) «,», sú t de oª-"Á, com as solicitações

emitidas pela CONTRATANTE eorecebimento se dará de acordo com as quanti-âçlàª de ri Pá; 5,5“- de Fornecimento e
deverá acontecer de segunda-feira asexta-feira, das 08 às 17:00h.

“)

e”;

,

. .

Aentrega do objeto desta licitação deverá ocorrer na Secretaria de Administração, Eªíiggfª“ Complexo Administrativo Diogo
Magalhães Brandão - Praça Marechal Deodoro, Nº 03, Centro - Cairu

Vale salientar que no valor de todo objeto deverá estar %o
A

ª *a,

cfo edespesas decorrentes da sua execução,

inclusive transportes (marítimo eterrestre), seguros, !:,;r'í'ª?t:““ ta “&, nº: qualquer natureza eoutros quaisquer.
9. GESTAO EFISCALIZACAO DO CONTRATO

t

_

SECRETARIA MUNICIPAL DE A D M I N
Complexo Administrativo Diogo Magalhã, =. ,liª"—rç,,_,
Praça Marechal Deodoro, S/N - ___ntr

Angelo César Santiago Fahning

?a

Função: Secretário Municial de Ad'á'ra

E-mail: adm.cairu hotmaiI.c ,

Telefone: (75) 3653-2151

«»?

ª?“

m“

Fiscalização: Ana AliceâêÉeio Pa y

EmaiI:adm.Iicitac l f u b ã t-.:
Tel.: (75) 3653-à27

» sã»
Cá f; E

_

3CONTRATANTE

,além das obrigações consideradas contidas no Contrato por determinação legal, obriga-se a:

Aâxâtypqâblicar oresumo do Contrato edos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme aLei Federal nº 8.666/93;
ªbígi
ªnsmitir àCONTRATADA as informações necessárias àaquisição do veículo;
c) efetuar, no prazo previsto no Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundos do fornecimento;

d) designar prepostos para proceder ao acompanhamento eàHscalização da entrega do objeto, com competência para atestar
o efetivo serviço bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de
quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

e) verincar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, ficando, neste
caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura, devidamente
retihcada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor
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.

contratual.

f) averiguar com antecedência aidoneidade earegularidade da empresa aos propósitos do edital; acompanhar, supervisionar
a execução, de acordo com as especihcações do edital.

«

11. DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Termo de Referência deverá ainda:

.

b:

a) Zelar pela boa qualidade dos produtos;
b) Executar o fornecimento de acordo com as especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE;

%: __a:,

t,,

c) Comunicar, por escrito àCONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na exec ai”; 3,40?“contratado;
_;
g
B""

d) Atender com presteza as reclamações sobre aqualidade do fornecimento executado, piwde

u suBhut-.t.“ ata

e) Manter durante toda aexecução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ass ªªªªggªgs,

as ndições de

correção, sem ônus para oCONTRATANTE;

,“

habilitação equalificação exigidas na licitação;

__ “«:- __

f) Providenciar emanter atualizadas todas as licenças ealvarás junto às reparti sc com
dos serviços / fornecimento esua assistência técnica;

,«

,

!

ssários àexecução

&, WW,-"

g) Efetuar pontualmente opagamento de todas as taxas eimpostos que inci -BTW p?” am aincl - sobre as suas atividades
e/ou sobre aexecução do objeto do presente, bem como observar erespeitar

relativas aos serviços prestados;

ederal, Estadual eMunicipal,

_

h) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital epelos quais se obr'_l._ visando àÉ eita execução do contrato;
i) Todas as características declaradas devem ser descritas pelos Ii gsxícomprovadas através de documentos de domínio

públ
ico emitidos pelo fabricante, tais como: catálogoanuf çvi?“ specificação técnica ou páginas da internet
impressas, onde oproduto ou componente ofertado : , r a * = 33553ito em forma visual e/ou escrita.

j) Devem ser indicados todos os modelos de todos p r o s ofertados. Os materiais informativos utilizados para
comprovar as especificações dos produtos cotados,e .:l??? pressos em idioma diverso do nacional, deverão ser
apresentados com tradução para o português.
—,, Ã, “
k) Agarantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante

do produto, oqual contemplará operi-gg S'"? osolicitado. Optando olicitante por ampliar oprazo de garantia ofertado

no certiâcado, deverá apresentar e«on utorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

l) Ressarcir aAdministração

exigências da Contratante

l ? , ê? os danos decorrentes da não execução, exceto quando isso ocorrer por

'l' da —“so fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à

contratante no prazo de Qªgquar

12. SANçõEs

__

ohoras) após sua ocorrência.

',

Odescumprimerk pareça; ou tal de qualquer das suas clausulas, sem justificativas aceita pelo orgao ou entidade promotor

dae ampla
licitação,
slfjíéjãará oliciªte ou ocontratado às seguintes sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, garantida aprévia
dgfesa enjªprocesso administrativo:

wHÍtl
b) ewcçlàgç-ào d“inidoneidade para participar de licitação eimpedimento de contratar com aUnião, com órgãos eentidades

ªtfª-TlaafráEstáãoªªda Bahia edos demais estados da federação, com oDistrito Federal eMunicípios por prazo de até OS (cinco)
anos;

c__“ ulta 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.

- O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos,
relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.

?

17
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- 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.

—Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante
esse período não incidirá atualização monetária;

- 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 ocorr” 'a, ou
ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.

- Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, oCONTRATANTE, poderá optar po Mg a

seguintes alternativas:

l39%

a) promover arescisão contratual, independentemente de interpelaçãojudicial, respondendo oCONT iii,? p l a
danos decorrentes da rescisão;

º

çgwª,»

b) exigir aexecução do Contrato, sem prejuizos da cobrança de multa correspondente ao pe dot de .ª?'ê:_,$:__«,€=

odisposto na legislação em vigor.

“s;

12. DISPOSIÇõES GERAIS

,.

'

&

_ &,“

_

a) O
objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contrafr,; w;» teir, nsabilidade funcional e
operacional desta, sobre os quais manterá estrita eexclusiva hscalização. f,“; '
b) Os casos omissos eas situações não previstas no presente Termo serão ava
de Cairu Bahia, por intermédio do seu Departamento Jurídico.

eas“ idos pela Prefeitura Municipal

7a?“

c) Évedada asubcontratação parcial do objeto, aassociação da c I w i , com outrem, acessão ou transferência, total
ou parcial do contrato, bem como afusão, cisão ou incorpora _--——.ºc

por nenhum compromisso assumido por aquela com ceiro , _ "

tratada, não se responsabilizando ocontratante
,

d) A
habilitação dos proponentes não lhes assegura ace' “ião
ggjºígâ ãcando acritério de omunicipio decidir pela
conveniência eoportunidade da realização deste a t
à,,
e) As ações desenvolvidas no âmbito do futuro contr d e v e r tar em conformidade com normas estabelecidas pelos

programas básicos do Município de Cairu - Bahia, : ? , “ ,; o s orientadores elaborados pelo mesmo precisam estar

em consonância com alegislação especifica.

' %. 'as?”

f) competirá ao Contratante proceder ao aapanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal

8.666/93, ficando esclarecido que

, «ã jj» omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à

Contratada de total responsabilida

na

"R%. do contrato.

g) Opresente Termo de Refelgnªstá -_ nancia com as disposições legais enormativas aplicáveis eao considerar
ainda o interesse econvenieºjjçiagda Ad Vão; ção.

h) Amarca indicada será a $esma aserentregue, sem possibilidade de substituição por nenhuma outra.
13. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.

SECRETARIA M I __ L EADMINISTRA A0

compl
ngêtrati
voªDâogo
Magalhães Brandão
Praça eIlxgAdmi
fãrescgªhal
ªªllêogoro,
SN-Centro
NoçiêÁJeâriÉ-zãgoncàjíãg da Silva

FlE-àrgãpitêssi.er'"__cairu.ba.ov.br
êgzhte Administrativo

Tel one: r i s 3653-2151 Ramal 209

si»

“ ESPONSAVEL
PELAAPROVAÇÃO
DOI
N
STRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃO
Angelo César Santiago Fahning.

Função: Secretário Municial de Administracão
E-mail: adm.eralcaru.ba.ov.br
Telefone: (75) 3653-2151

“

à

18
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(MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS)
(Exclusivo para Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

ANExo I I

_

.,,____

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

,;

PREGÃO ELETRONICO Nº xxx/2021.
Proposta

í

.
___

que

faz

a

.inscrita
. &

empresa

e Inscrição Estadual nº

gªªªªªígª“à. ºiea

_ _ _,'3ªª

&

“W
í

Zf/CG

“ MF)

_ “,,,-"&; St '%cida

J

nº

no(a)

,emconf
odirmciado,dadecomo
EditaildePREGAO_n
« xxx/noANEXO
2021.IPort
a
nt
o
,
of
e
recemos
a
esse
Ór
g
ão
o
pr
e
ço
a
segui
r
i
n
par
a
a
real
z
ação
f
o
r
critos
TERMO DE REFERENCIA:
(jj _,?
ªªªªª"
f"

í:

"Pa, “

PROPOSTA DE PREÇOS

í

—

.

_;

.tp-

_,?"

W,“

PRoouros "
—

,t

*

PROPOSTA DE PREÇOS

#

-

—

í

É

Vªªºª Tºm

&

ARCA

l

P

g

“* m”

g

:

i

=

ª"

*Obs: Na proposta oproponen i

—

contrato, inclusive aquelas decor

nte incluir nos preços todas as despesas relacionadas àexecução do

e de i

, seguros e encargos sociais.

Os dados da nossa empresa sã??? ; W
a) Razão Social:

_

b) CNPJ (MF) nº:

” ___

d) Endgigeço:

&__

'

;

gi“

;

c) Inscrição Estjdi ªâiªi iª?“ ““à?
e) IZQBEZ
,

,

m“º”

_ g) ãilaâl _ "

jj-«Baãàco

;

;

Fax (se houver):

;

zeEstado:

Agência nº:

;

Conta nº:

.

j?:; i,) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contado da data da entrega de seu respectivo envelope;
CAIRU/BA,

de

de

.

Assinatura e carimbo

(Representante legal)
;
'
-,_

ª

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Caim —BA - CEP: 45420-000
(Telefax) (75) 3653-2151, ramaI:_2l4
E-mail: l i l o u i i r u . . v . b r
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EDITAL Nº xxx/2021
PREGÃO ELETRONICO Nº xxx/2021
PROCESSO A D M I N I S T R A T I V O N º x x x / 2 0 2 1

—

A N E X O V - MINUTA D E CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENT, DE
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADE of»

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, VIAS PÚBLICAS ECEMITÉRI o ,,,

DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA, EXCLUSIVA A(MICROEMPRES ._ E, %%

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -EPP EMICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL -MEI) Nº _/_. gf!

CONTRATO QUE CELEB zag? ,?)

MUNICIPIO DE CAII$ -_ > w sA'esta?.
f
o:

,

ª:

“

º“

ªªiªºªx

OMUNICIPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, crede %% raça Marechal

Deodoro, nº. 03, Centro, Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, inscrito no CNPJ n.º 14. .fªrªigl representada
neste ato pelo Secretário de Administração, Senhor Ãngelo César Santiago Faby g, u; sileiro, Q com endereço
residencial na Praça da Bandeira, s/n, Cajazeira, nesta cidade de Cairu, Estadg". B a h i P 45.'—000, portador da

cédula
nº c60.031.832-0,
expedida peladoravante
Secretariadenominad-“nte
de Segura $a“: '<=,i doCOªljâºóàsiªí
Bahia,eaempresa
inscrito no
Cadastrodedeidentidade
Pessoas Físi
as sob nº 943.060.525-91,
“ ' TANTE
inscrita
no CNPJ sob onº.
ao 3,312": sob onº.
situada à
neste ato representada na forma dos seus Estat _o“ Rento/Contrato Social, pelo(a)
Senhor(a).
portador(a) de documento de identidade nº......., emitido por Secretaria da
Segurança Pública do Estado da

inscrito(a) no ç

residente edomiciliado (a) à

,ro de Pessoas Físicas sob o nº

ve gro j á ) : processo licitatório na modalidade PREGAO

ELETRONICO Nº xxx] 2021, originário do Processo Fa minis ti ª“ º n /2021, datado de xx/xx/2021, doravante

denominada apenas CONTRATADA, resolvem de co ª “j'-, n a m .“ Iebr o presente contrato para fornecimento de

fmediante
erramentaass, cláusulas
equipamentecondições
os eacessóri
os de segurança, — anil: Leis Federais nº 8.666/93 enº 10.520/02,
aseguir ajustadas: f” (__ '
CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO —

:ª

“&

;“
Wainer-ª

Contratação de empresa especializada para fornecimento de erramentas, equipamentos e acessórios de segurança para

atender as necessidades da Secretaria _, à?

desta Prefeitura Municipal de Cairu, E '? od =

istração na manutenção de praças, jardins, vias públicas ecemitérios,

-_ , exclusiva à (Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP

e
Microempreendedor Indivlªàal _ ) t;ff ocom cada O__rdem deTermo
FornecidementReferência
o emitideAnexo
a pelo cont
ratante,
de transcrição, integra este insãírªâento e«— _,-nformidade com oAnexo I—
II —Planilha
obedecendo as condições ofe _daçsªna Pr - «

- Preços do PREGAO ELETRONICO Nº xxx/2021 que independente

Orçamentária.

PARÁGRAFO PRIMEAªQO -àfªãatada
hcará obrigada aaceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
por cento) do objeto contratual, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8666/93.

supressões de até ZSº/oºâsí/iiªte e

PARAGRAFO? EGUl6ª$2ª As supressões poderão ser superiores a25%, desde que haja resultado de acordo entre os

contráfântesíªíª »,

' %.. ªªª“

ÉÉÃQRAEQJERCEIRO -Évedada asubcontratação parcial do objeto, aassociação da contratada com outrem, a
tráªrºlªerência, total ou parcial do contrato, bem como afusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
,S nsãlájºli$ando ocontratante por nenhum compromisso assumido poraquela com terceiros.
.,

«»;

"“ __gARÁGRAFO QUARTO - vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO aintegra processo licitatório na modalidade de

(EÓEGÃO ELETRONICO Nº xxx/2021, originário do Processo Administrativo nº xxx/2021, datado de xx/>o</2021,

que também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer
correspondências trocada entre as partes.

_

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EORIGEM DOS RECURSOS

",;
,,

As despesas para o custeio da execução do fornecimento contratadas com base na presente licitação, no que couber,
serão custeadas à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente

A

da Prefeitura Municipal de Cairu, através de dotações dehnidas abaixo:

““'
à

_

Praça Marechal Deodoro, nº03, Centro, Caim —
BA-CEP: 45420-000

(Telefax) (75) 3653-2151, ramal:_214
E-mall: l i ' o c a i r 9
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PREGAO ELETRONICO Nº 038/2021

Página 2D de 25

_

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPALD E CAIRU

É

CNPJ Nº 14235907/0001-44

UNIDADE

FONTE

GESTORA

06/06

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA /

P R O G R A M A DE T R A B A L H O

N A T U R E Z A D A DESPESA

2037

44.90.52.00.00

0000/0042

33.90.30.00.00

27.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA EDOCUMENTOS DE HABILITAO

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO ECONDIÇõES DE PAGAMENTO

Ovalor total deste contrato éde R$

“a

(valor por extenso).

%

“th,

PARÁGRAFO PRIMEIRO -Os preços são fixos eirreajustáveis.

_,;

r A»? > "%%

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os cu f —
ggzª- Líâ,
dºººffªfitªª de tfªnªlªºffeª (mªfítimº etªffªªtfª), seguros, impostos, taxas de qualquer nature fuga fai?“ «— a àzf

que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham aimplicar no fiel cumprimento deste %%%&
,

PARAGRAFO TERCEIRO -Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancaria ou i t o

prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscai/Fatur" po

Contratante ofornecimento do objeto Iicitado de acordo com adescrição da Ordem de r g ? “ — e
pendência aser regularizada pelo contratado.

"&

É
.

iªíf»
nte, no
atestado pelo
que não haja

g.

PARAGRAFO QUARTO —
Quando houver erro de qualquer natureza na emi da %;? Fi Yºíªªêfásiiªfª a, odocumento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Corre
gig?» estabecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização r . “áf-+»; contl.
a
PARÁGRAFO QUINTO - ACONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s),ª"e1ii icata(s) ou qualquer outro titulo

vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação, apresentado por e r- _- cimento bancário ou terceiros, salvo quando a

cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE '

mente autorizada, por escrito, eos titulos

regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa enance"
A

Jl

&

PARÁGRAFO SEXTO -Não será permitida previsão de k,i giêiáutfª forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassiâcada aproponente que assim ofizer.
_ É»

PARÁGRAFO
SÉTIMO -As faturas far-se-ão acompage;â-Xfrocumentação
probatória relativa ao recolhimento dos
impostos relacionados com a prestação do serviço, no o r à realização dos fornecimentos,
CLÁUSULA QUARTA - VIGÉNCIA no ;3ªf'*i' - -TO

O
prazoquede observadas
vigência do aspresent
cqªtdo gé_«'_- e“;3» Leiº(doze)
meses,a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado,
desde
dispgse
8.666/93.

CLÁUSULAQUINTA—
FORÇEIA CIMENTO (DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA)

a)que, 0
recebimento doªagpjeto rª>á segundo odisposto no inciso I do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo
esgotado oprazãªídfªvenc Iê to do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, congfgâar-se ,dâe?ltivamente aceito pela Administração oobjeto contratual, para todos os efeitos, salvo
a» = “%

justificativa es “"a funãã erªiif a.

b) Ooàajeto El ãgerá ser entregue de forma parcelada em horário comercial (das 08 às 12h edas 13:00 às 16:00h,

qêçigundâªffeiraªãâegda feira), exceto feriados, de acordo com as solicitações descritas na Ordem de Fornecimento emitida

pelãasâcretãrâfzàgoÉfazo de até 10 (dez) dias nos seguintes locais:

. wfàªªseªªêari
a MunicipaldeAdministraçãoem
situadana Praça Marechal Deodoro,03,Centro,Cairu
ia -CÉmpIexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão;
—

É

&; Na contagem dos prazos excluir-se-á odia do início eincluir-se-á odo vencimento. Só se iniciam evencem os prazos

Aefifªdias de expediente na Administração Pública. Quando ocorrer ovencimento fora do dia útil, considerar-se-á oprimeiro
dia útil imediatamente subsequente, sem ônus para a Administração Pública.

e)

0 objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade do objeto com a

especincação fornecida pelo CONTRATANTE.

f)

O recebimento dehnitivo do objeto aqui contratado só se dará após adotados, pelo CONTRATANTE, todos os

procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8666/93.

Pm;MarechalDeodoro, n“03, Centro, Caim —
BA—
CEP: 49120-000
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 114

E-mail:
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g) AAdministração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as
especificações do objeto da licitação eas disposições deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

a) competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal
8666/93, ncando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.

b) Afiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo aresponsab

da contratada.
-

,

,

.

,.

*a,

. 3

c) Agestao do presente termo de contrato sera realizada pelo respectivo Secretario que responde pela
iva ª” _»
Unidade Interessada, Secretaria Municipal de Administração do Município de Cairu/BA.
_A çâªªq

Fica designado oServidor: Angelo César Santiago Fahning, como responsáveis pelo acompanhamento -_ ª

contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 esua ãjgágrªª ,“;

d) As exigências eaatuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada
única,
integral .eexclusiva da contratada
no que concerne àexecução do objeto contratado %
.
——:
CLAUSULA SETIMA —REVISAO EREAIUSTEAMENTO

833,7

Ovalor do contrato será reajustado acada 12 (doze) meses, tomando-se por

«.E

Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com oíndice que Iegalmenpgífª ler al
J'

K.;,

Dons , ,à“?
"“rs*“ “=**» —

15%

«s__._.,.s'ª“

g

de Preços ao

PARÁGRAFO ÚNICO —
Arevisão de preços, nos termos do ant. 65,
- 745“ Feder .666/93, dependerá de
requerimento do interessado quando visar recompor opreço que se tornou lle-nte, Qin ido com adocumentação

que comprove o desequilibrio econômico-financeiro do contrato, devendo se titi . 5,393 pela própria administração
quando colimar recompor opreço que se tornou excessivo.

CLÁUSULAOI
-DAALTERAÇÃO
Opresente contTAVA
rato poderá
ser alterado mediante Te
8.666/93.

ªªçgvi“

Í
,A“

ªW

fo gj-Í do Inciso Ido art. 65 da Lei Federal nº.

CLÁUSULANoNA-oBRI
GAçõEsDACONTRATA$i“:
Acontratada obrigar—se-á:
(à
a) Zelar pela boa qualidade dos produtos, pazo de entrega e horário;

b) Entregar os produtos de acordo com
c) Comunicar, por escrito àCONTRAT

ªciªigi A .dos produtos em planilha no edital, sujeito aaplicação de multa;
«ai“: er fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto

contratado que possa interferir no bp u,.“ t; «"o serviços;
d) Ressarcir aAdministração «í Úâ/alen mila os danos decorrentes da não entrega dos materiais, exceto quando
isso ocorrer por exigência da wªggratan Jiu ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente

comuni
cadas àintegralmenteªfíéªer
contratante n9gprazo
uarenta
eeoir taocausar
horas),aPrefei
após asua
ocorrênci
ade; Cairu ou aterceiros em razão
e)de ação
Responder
55ª
anos
que
vi
t
ura
Muni
c
i
p
al
ou omissão, dggsa ou c posa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais

egais aque
estiver%%;
f)ou lArcar
por sua,
' _ria €: xcl, -iva conta quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos por ela ou seus prepostos

causados
a da execução
do acontrato
direit ,de à“
desântar TEªõiaiÉsªªaquerte ceicrédirostosemda decorrênci
CONTRATADA,
aimportânci
necesslárireservando
a ao ressarcisemàCONTRATANTE
ento de tais danoso
e/ou àejuízoªsªw
-

*a ,_ _,

'

r

-

gaâgeesigãªtdeªsliªrwgestrutura administrativa um preposto responsável pela perfeita execução do contrato, bem como para

exªâiªoªeque possa tomaras prgvidêrzjcias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

h*: aai; ej; so "- aexclusiva responsabilida e to aasupervisão, direção erecursos umanos para execução comp eta

(a513,55, “_ âlãgieàálgs serviços objeto deste contrato; ,
“ &, &
” responsabilizar pelos custos inerentes aencargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários,
secãritários e de gerenciamento resultantes da execução do contrato“

Vj). Atender com presteza as reclamações sobre aqualidade da execução, providenciando sua imediata correção, sem ônus
a)

oCONTRATANTE;

Manter, durante toda aexecução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições

de habilitação e qualihcação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇõES DA CONTRATANTE

Í-

ª
l

i; '
»

*,,

Além das obrigações ja' previstas no presente contrato, aContratante obrigar-se á:

a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;

É

Pmça Marechal Deodoro, nº 03, Cenim, Cairu —BA —
CEP: 15420000
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b) Promover, através do gestor do contrato, o acompanhamento e nsoalização da sua execução, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências
de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;
c) Fiscalizar a execução do contrato e atestar a Nota Fiscal;

d) Efetuar pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no contrato;
e) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato;

Ú Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês
seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme
art.61, 51º da Lei 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS sANçõEs EPENALIDADES
aªªu

O
descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão
promotor da licitação, sujeitará olicitante ou ocontratado às seguintes sanções prevista na Lei nº 10.52 >34,35“
8.666/93, garantida aprévia eampla defesa em processo administrativo:

e; (,

3ª

;;;,

f

e)f) advertência;
SÉ ,icê€3città: mç-'x3%$,zo,.«º'de
declaração de inidoneidade para participar de licitação eimpedimento de contratar co e
até 05(cinco) anos;

,,

v“

g)entregue;
multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até otrigésimo dia de atraso, sobre ovda
». '

do objeto não

h) multa de 0,7 %(sete décimos por cento) sobre ovalor da parte do objeto não treg por ca , 'a subsequente ao

trigésimo.

PARAGRAFO PRIMEIRO -Ovalor das multas será, obrigatoriamente, de

, fff ”

ºª ,

%% 3541-963 »” '

agamen 3- objeto entregue com

atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente exi.ii

,!"

_!“

PARAGRAFO SEGUNDO -As multas previstas nesta cláusula não têm caráter ªiígggfsatório eoseu pagamento não

eximirá oCONTRATADO da responsabilidade de perdas edanos decotes
das infra oes cometidas.
P" &,

RO-Retesseençãode
- -.;f'_,aisquerPGHÓêHCÍªS dºCONTRATADO,iuntº
aoPARAGRAFOTERCEI
CONTRATANTE. Durante
período pagament
não incidioráenwnto
at igaçã
PARAGRAFO QUARTO -AContratante poderá efe _' gizâkªª- w qualquer pagamento que for devido, para
compensação das multas aplicadas.

v»

““g,,
,e

PARAGRAFO QUINTO —AContratante poderá revogar
qualquer direito à indenização, compensação ou reclamação.

r esta licitação, sem que, disso decorra para as licitantes

, _;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -D:3'É???“ a
a

Os casos de rescisão contratuâlao
"

..

a
ampla defesa;PRIMEIRO "&t
PARAGRAFO

+
*

às

(%;? mente motivados nos autos do processo, assegurado ocontraditorio e
'

.

. : .

a oulparcial, deste contrato ensejará asua rescisão, com as consequências

contratuais previstas nasj á
Leis nºxsjsgãe/ea
e10.520/02.
:.v?“

PARAGRAFO SgçuNypoâ-ifggsfêgntratante poderá rescindir administrativamente orespectivo Contrato, nas hipóteses

previ..e
stas nos iii soiêªââl“àlgY-Wfe,XVIII do art. 78,da Lei 8.666/93.

a

,

,

PA ' RAFO «PRCEIR —Nas hipoteses de rescisao com base nos incisos I aXI do art. 78 da Lei 8.666/93, nao cabe

“R.

aoª=ªContFa
re%a qual—
querresciinsdeni
+R£tFdQ1JARTO
A
ão dozação.
contrato poderá ser determinada por ato unilateral eescrito da Administração,
noâtasósíênumerados nos incisos II eIII do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93;

_

aii-g;,

_PAÍÍ'AGRAFO QUINTO —A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e

ªªzlamentada
da autoridade competente.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAs DISPOSIÇõES FINAIS

Opresente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos eàproposta do contratante,
sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.

Praça MarechalDeodoro,nº03,Centro,Cairu -BA-CEP:45.42D-D00
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: z u
E-maii: I i c i t a o i . . v . r
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PARAGRAFO SEGUNDO - 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.
PARAGRAFO TERCEIRO - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que
compativeis corn os preceitos de Direito Público, apIicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e as disposições do Direito Privado.

PARAGRAFO QUARTO - OCONTRATADO 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 haj o pa

do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo
(quarenta eoito) horas da ocorrência, ou ordem expressa eescrita do CONTRATANTE.

"' ,

PARAGRAFO QUINTO -Após o10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, oCON _

poderá optar por uma das seguintes alternativas:

ª»

»”

"

lig-,

: .

a)edanos
promover
arescisãodacontratual,
decorrentes
rescisão; independentemente de interpelaçãojudicial, respondendo oCwT 35,723”) sfalfmgâ
_
b) exigir aexecução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente
respeitado odisposto na legislação em vigor.

&;

."

,

ª

:w",

tal de atraso,

ª
Ét-

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -COBRANÇA JUDICIAL
ff
fg,
ª:
e
w,
” ,,.»
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de prece.; 53,3? ução, cstituindo este Contrato,

titulo executivo extrajudicial, ressalvada acobrança direta, mediante retençãmpenso de creditos, sempre que
possível.
,

' ;.
.

t;
";

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO

Asseja,partparaes eldirimir
egem quaisquer
oForo da Comarca
de Valença -Bahia, ue
dúvidas oriundas do presen tra
E, por estarem justos econtratados, assinam opre É”;
representantes da CONTRATANTE eda CONTRATADA,
que se produzam os efeitos legais.

,"

so,; equalquer outro, por mais privilegiado que

“ ' .,, _ , "

&

to em 03 (três) vias de igual teor eforma, os

- as testemunhas, abaixo eatudo presentes, para

"»», _ª3,.ª

Cairu - V;;

»

ae

%%

.

de

de

fAbà?lCÉSAR SANTIAGO FAHNING _

"'"? àsEcRv fféª *o MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

CONTRATANTE

, ,, r _ *E;W?“

TESTEMUNHAª Í(ª;

=

wê,

Áiºiçjlºmêêª “%
à

i

ª

,

º

,

(Nonlªêºiª
CPF nº

"
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' ANEXO V”
MODELO DE DECLARAÇAO CONJUNTA
Ilmo. Sr. Pregoeiro
Cairu - BA

Declaramos que conhecemos e aceitamos, integralmente e sem qualquer restrição, as regras e condições estabelecidas
no Edital do Pregão Eletrônico nº
e seus Anexos, bem como as normas e regulamentos que regerão o ce
e,
e especificamente que:

|.

Declaramos que possuimos todos os documentos de habilitação epreenchemos as

condições para participação no presente Pregão;

&

||.

o

j' _“limit?

'
É
«&
_s,

e

Declaro, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualifica o

€;

à?»

'

a

OU

Empresa de Pequeno Porte, eatesta aaptidão para usufruir do tratamento jwªªiªªg elecido nos

ardotsartigo
,42a3º49dada LeiLeiCompl
ementarnº123/06,nãopossuindonenhugwirevistosno5
4º
Complementar nº 123/06.
n“
%%“! f

'

f”

|||.

;*!

a“

Aew

Não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, nª sae o33355. enão empregamos

menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso Vdo art. 27 uªãtgºª nº. 8.666, de 21 de junho de

1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de out _A;,i=:ého% 1999, ressalvando-se acondição de menor

aprendiz, cuja contratação épermitida nos rmos
. .a
lV.

>

Recebemos, no devido tempo ede

#,

Br» _ lã , .

.

CiAssidade,natudatra aeidentificação

_

: odas as informaçoes eos esclarecimentos

)(,» $$$“+

s

(,; fíwª.
â : “It,-%;

«gta.

““v: = “te?

ç “%%-ri,

àªªfz
.
WÉ »

,

considerados necessários para aelabora, dos f??? entos de Habilitação eda Proposta apresentada,
pelos qual assumimos total responsabilida W ,?"

_

,

“ágar,

"'-.:

Prat; Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —BA - CEP: 45.420-000
(Telefax) (75) 11653-115], ramaI:_214
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PROCURADORIA JURIDICA

j
PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº 466/2021

Ementa:
Licitações. Parecer Jurídico
Prévio. Obrigatoriedade. Ait. 38 parágrafo
único d a Lei nº 8 6 6 6 / 9 3 .

I l m o . Sr.
Presidente d a C P L
Cairu - B A

Em atenção à solicitação de V. Sa. no que se refere à emissão de parecer juridico
_

referente das minutas do contrato e do edital quanto ao procedimento licitatório

registrado nesta Prefeitura Municipal, cujo objeto é o “contratação de empresa
especi_aIizada para fornecimento de ferramentas, equipamentos e acessórios de

segurança para atender as necessidades da Secretaria de Administração na
manutençao de praças, jardins, vias públicas e cemitérios, desta Prefeitura

— _

Municipal de Cairu, Estado da Bahia, exclusiva à (microempresas - ME, empresas
de pequeno porte - EPP e microempreendedor individual - MEI)", temos a informar o
seguinte:

'

Procedemos à análise criteriosa das Minutas do Edital e do Contrato anexo ao

' processo administrativo ora apresentado, tudo nos termos do art. 38, parágrafo único
d a Lei n º 8666/93.

Segundo a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que veio regulamenta o art.
37, inciso XXl, da Constituição Federal, estabelecendo normas gerais sobre li, taç"es
e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade,

?, »;
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g

ú

à

compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios verificamos, de logo, que existem recursos

orçamentários suficientes para custear as despesas decorrentes do presente processo
licitatório.

identificamos, ainda, que a natureza da contratação pretendida (FORNECIMENTO) e o

regime de execução ou condição de fornecimento (PARCELADO), encontra-se
adequadamente caracterizado, atendendo ao que estabelece as Leis Federais
8.666/93 e 10.520/02, bem como aos Decretos regulamentadores do Pregão
Eletrônico.

Tratando-se de Serviços caracterizados como comuns, correta a utilização da
modalidade PREGÃO na sua forma ELETRONICA, cujo valor estimado encontra-se
abaixo do limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), optando a administração local por

realizar exclusivamente para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e

Microempreendedores Individuais, cumprindo a regra estabelecida na LC 123/2006.
O valor global destinado à contratação tem referencial compativel com aqueles
executados no mercado local para a Administração Pública Municipal, conforme se

depreende do processo administrativo e, por se tratar de Pregão, não se prende a
limites de valores, bem como encontra-se devidamente definido a dotação
orçamentária.

I —D A MINUTA D O EDITAL

O Edital está devidamente caracterizado com o timbre da Prefeitura Municipal,

contendo número de ordem, modalidade, regime e tipo de licitação, bem como local,

dia e hora para realização do procedimento, atendendo ao que estabelece o art. 40 da
Lei 8.666/93, constando:

-

Objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

-

Indicação do endereço eletrônico (SISTEMA) no qual ocorrerá a ses ' o
pública com a data e o horário de sua realização;

,

.
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-

O Sistema de disputa;

-

Endereços eletrônico para comunicações/esclarecimentos/impugnações;

-

Informação no aviso do Edital do site oficial do ente público onde o mesmo
poderá ser acessado na integra;

-

Publicações na forma da Legislação em vigor;

-

Prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos;

-

Sanções para o caso de inadimplemento;

- Condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a
31 da Lei 8.666/93, art. 4º, XIII da Lei nº 10.520/2000, Dec. nº 10024/2019,
bem como o estabelecimento da forma de apresentação das propostas na
forma da legislação;

-

Critério para julgamento das propostas;

-

Locais, horários em que serão fornecidos elementos, informações e

'

esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das

obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto bem como, o edital e
s e u s anexos;

-

Critério de aceitabilidade dos preços unitário e global;

-

Critério de reajuste;

-

Condições de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento não superior atrinta dias, contado a partir da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela;

b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros;

c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data
final do periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo
pagamento;

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e
descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;
-

Instruções e normas para os recursos;

-

Condições de recebimento do objeto;

-

Minuta d o contrato a ser firmado com o licitante vencedor.

- Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

>

v
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A N E X O l -Termo d e R e f e r ê n c i a

ANEXO II - Modelo da Proposta Comercial

ANEXO lll - Minuta do Contrato
ANEXO IV - Modelo de Declaração Conjunta

“ll - DA MINUTA DO CONTRATO
No que se refere a "minuta do contrato" a ser firmado entre a Administração e o

licitante vencedor, apresentado em anexo ao Edital, constatamos que este reúne as
cláusulas necessárias indicadas no art. 55 da Lei 8.666/93, estando ali definidos:
ª

O objeto e seus elementos característicos;

; Oregime de execução ou aforma de fornecimento;
- O preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
'

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo

pagamento;
-

'

O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação

" funcional programática e da categoria econômica;
-

Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os
valores d a s multas;

-

O s Casos d e rescisão;

-

O reconhecimento dos direitos da Administração nos casos estabelecidos no
Art. 77 da Lei 8.666/93;

-

Vinculação ao edital de licitação;

-

A legislação aplicável à execução do contrato;

-

Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as

-

l

condiçõesdehabilitaçãoequalificaçãoexigidas na licitação;

Indicação do foro da sede da Administração para dirimir qualq e questão

contratual.

Á

l
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I I I - CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto, concluímos que as Minutas do Edital e do
Contrato se encontram e m conformidade com os arts. 4 0 e 55 da Lei nº 8.666/93 e

demais normas pertinentes, devendo o edital original ser datado, rubricado em todas
as folhas e assinado pela Presidente da Comissão de Licitação, dele extraindo-se as

cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação aos interessados (Art. 40, ê 1º da
Lei 8.666/93) e, em homenagem à Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação),
seja a integra do edital disponibilizado no sitio oficial do Municipio.

Logo, nada mais havendo a acrescer ou a modificar, em atendimento ao
disposto no Art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

aprovamos o procedimento para publicação, com a consequente definição da data
para abertura das propostas e início da fase externa da licitação.

Salvo melhor juizo, este é nosso parecer.

Cairu(BA), 29 de outubro de 2021.

WALTER ERRKojJUN L

ASSESàOR JURIDIC
OAB/ A N º 15.745
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GABINETE DO PREFEITO
a

Cairu (BA), 29 de outubro de 2021.

A

Comissão Permanente de Licitação

Autorizamos adotar as providências necessárias para atendimento da solicitação

contida neste processo visando a contratação de empresa especializada para
fornecimento de ferramentas, equipamentos e acessórios de segurança para atender
as necessidades da Secretaria de Administração na manutenção de praças, jardins,

vias públicas e cemitérios, desta Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia,
exclusiva à (Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e
Microempreendedor Individual - MEI), inclusive submissão do edital ao Juridico para
opinar sobre sua legalidade.

Atenciosamente,

Aj

1 ;' '
Hildé ' o A I t n - '

eireles Filho

Mnicipal

_
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EDITAL N º 077/2021

PREGÃO ELETRôNICO Nº 038/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 466/2021

Contratação de empresa especializada para fornecimento de ferramentas, equipamentos e acessórios de segurança

para atender as necessidades da Secretaria de Administração na manutenção de praças, jardins, vias públicas e

cemitérios, desta Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, exclusiva à (Microempresas - ME, Empresas de
Pequeno Porte - EPP e Microempreendedor Individual - MEI), conforme especificações constantes do Termo de
Referência - Anexo I deste Edital.

NAO
'

M E EPP MEI

Prazo a r a envio da -

--

documenta o

Termo de Referência.

Até 19 11 2021 a r a o endere o licitacao©cairu.ba.ov.br

l
CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA SILVA
Pregoeiro
Decreto n º 503 de 02 de mar o de 2021

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —
BA -CEP: 45420000

,

l,
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EDITAL N º 077/2021

PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021
PROCESSO A D M I N I S r R A T I V O N º 466/2021

0 Município de Cairu, por intermédio do Pregoeiro, designado pelo Decreto 503 de 02 de março de 2021, toma público aos

interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em
conformidade com a Lei 10.520/02, em sessão pública, por meio da INTERNET, atravà do site www.licitanet.oom.br/,

que será processada ejulgada de acordo com as disposições deste edital e de seus anexos, da Lei nº 10.520/2002, Decreto
nº 3555/2000, Decreto Municipal nº 501 de 02 de março de 2021, Decreto Municipal nº 551 de 17 de março de 2021,
Decreto Federal nº 10024/2019, Lei Complementar nº123/2006 e alterações, e subsidiariamente, no que couber, a Lei
8666/1993, na sua atual redação.

Acolhimento das propostas de preços: das 08h:00min do dia 22/11/2021 até as 09h:00min do dia 24/11/2021 (horário
de Brasília).

Data da disputa de preços: 24/11/2021 HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília).
Abertura das propostas: As 09h15min do dia 24/11/2021.
Local: www.licitanet.com.br

Pregoeiro: Carlos Benedito Guimarães da Silva
E-mail: l i c i t a c o c a i r bov.br
1.

o o OBJETO

Constitui o objeto principal da abertura deste processo licitatório para contratação de empresa especializada para
fornecimento de ferramentas, equipamentos e acessórios de segurança para atender as necessidades da Secretaria de
Administração na manutenção de praças, jardins, vias públicas e cemitérios, data Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da
Bahia, exclusiva à (Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedor Individual - MEI),
conforme especificações constantes do Termo de Referência —Anexo I deste Edital..

1.2. Exclusivo à (Microempresas —ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedor Individual —MEI) que
militem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, atendendo o art. 48, inc. I, da Lei Complementar nº 123/06, com
as alterações da Lei Complementar nº 147/14.

z.

REFERENCIA DE TEMPO

2.1.
Todas as referências de tempo deste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o
horário de Brasília —DF e, dessa forma, serão registradas no Sistema Eletrônico e na documenmção relativa ao certame.
2.2.
Os interessados deverão observar rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento e abertura da
proposta, como também para o horário de início da disputa.

2.3.

Ohorário limite a ser computado para recebimento de documentos solicitados pelo pregoeiro será o comercial (de

08h00min às 14h00min).

2.4. Ocorrendo decretação de feriado, ponto facultativo ou qualquer outro fato superveniente, que impeça a realização da

licitação, será reiniciada somente após comunicaéo aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para adivulgação.

3.

DA PARTICIPAÇÃO E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO CONCEDIDO AS MICROEMPRESAS,

EMPRESAS DE PEQUENOPORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

3.1.

Em cumprimento ao que estabelece o art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006 a presente licitação

destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte do ramo pertinente ao objeto do presente edital que preencherem os requisitos exigidos na habilitação, qualificadas
como tais nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147/14 e
que atendam atodas as exigências, inclusive quanto à documentação constante neste edital e seus anexos.

3.2.
Alicitante enquadrada como MEI, Microempraa ou Empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio
do Sistema, que atende aos requisitos do Art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
3.3.

As declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação, requisitos constitucionais ou ao

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante a sanção prevista no Art. 7º da Lei
Federal Nº. 10.520/2002.

3.4.
Poderão participar deste Pregão os interssados que atuem em ramo de atividade pertinente e compatível com o
objeto licitado, que atendam às exigências do Edital, e atejam credenciados no sistema “licitanet", constante da página
eletrônica w w w . l i c i t a n e t . o o m . b r

3.5.

Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de

identificação e senha pessoal, obtidas junto ao sistema "licitanet", também deverão informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
3.5.1. Para participação deste Pregão, o licitante deverá:
3.5.2. Manifestar, no próprio sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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