ª
;

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
Estado d a Bahia

CNPJ Nª 14.Z35.907/0D01—44
u m

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.
3.6.
Não poderão participar deste Pregão:

_

3.6.1.

Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Municipio de Caim, 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

concurso de credores, concordata, fusão, cisão ou incorporação;

3.6.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
3.6.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua fomia de constituição;

3.6.8. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração suspensos ou que tenham sido declaradas
inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.
3.7.
Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido aos microempreendedores
individuais, microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n.º 123/2006, de 14 de dezembro de
2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo terceiro da referida Lei.
3:8.
Conforme estabelecido na Lei Complementar 123/2006, será assegurada preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

3.8.1.

Para usufruir dos beneficios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006, a licitante que se enquadrar como

microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá declarar-se como tal, devendo apresentar certidão que ateste o
enquadramento expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por
intermédio de consulta realizada no sítio wvvw.receita.fazenda.ov.brsimIes nacional, podendo ser confrontado com as
peças contábeis apresentadas ao certame licitatório.

3.8.2. O próprio sistema disponibilizará à licitante a opção de declarar-se como microempreendedores individuais,
microempresa ou empresa de pequeno porte. A não manifestação de enquadramento, quando indagado pelo sistema
eletrônico, implicará no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos
beneficios estabelecidos na Lei supramencionada.

4.
DA REPRESENTAÇÃO EDO CREDENCIAMENTO
4.1.
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para
acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, 5 1º, do Decreto nº 5.450, de 2005), no através do site httpszl/licitanetcombr].
4.2.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu

representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma
Eletrônica (art. 3º, 5 6º, do Decreto nº 5.450, de 2005).

4.3.
Ouso da senha de acaso pela licitante éde sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou o Município de Cairu, promotora da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrente do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art.3º, ij 5º,
do Decreto nº 5.450, de 2005).

5.

DA DESPESA EDOS RECURSOS ORÇAMENTÃRIOS

5.1.

As des sas decorrentes da resente licita ão correrão à conta das —
ulntes dota ões:

É

P R O G R A M A DE
TRABALHO

N A T U R E Z A D A DESPESA

33.90.30.00.00

6.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA EDOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1.

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar—se-á automaticamente aetapa de envio dessa documentaão.
6.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso 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 eletrônico durante a sessão pública do Pregão, Ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.

6.5.

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

x
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6.6.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação ejulgamento 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 proposta de preço deverá ser apresentada, exclusivamente, no sistema eletrônico Licitanet, sendo obrigatório,
sob pena de desclassificação, o preenchimento do campo especifico do sistema contendo a especificação 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 avigência do contrato, levando-se em consideração a moeda corrente nacional;

6.9.
Ao apresentar sua proposta eao formular lances, a licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
6.9.1. Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes do Anexo I - Termo de
Referência;

6.9.1.1. Para que seja verificada a conformidade das especificações do objeto da proposta enviada pelo licitante com o
objeto desta licitação, a proposta deverá ser detalhada contendo: especificação do objeto, com seu respectivo valor
individualizado.

6.9.2.

O valor do serviço ou produto ofertado pela licitante será de sua exclusiva e total responsabilidade, não lhe

cabendo o direito de pleitear sua alteração.

6.9.3. No preço proposto estão incluidas todas as despesas concernentes ao produto ofertado, como impostos, taxas,
fretes, contribuições e outras que se fizerem necessárias ao pleno ecompleto fornecimento do objeto deste certame.

6.10. Aapresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital
e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela conddas, assumindo o proponente o
compromisso de fornecer os produtos nos seus termos.

6.11.

A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou

qualquer outra condição não prevista no Edital.

6.12.

Ovalor proposto deverá ser cotado em moeda nacional, em algarismo epor extenso. Ocorrendo discrepância entre

os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos.
6.13. Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não Ihe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.14.

A licitante não poderá alegar erros ou omissões praticados na proposta, com o intuito de aumentar o preço ou

desviar-se de obrigações previstas em legislação.

6.15. Aproposta deverá ser digitada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem alternativas, emendas, rasuras
ou entrelinhas; com todas as folhas rubricadas, exceto a última, que deve ser assinada pelo representante legal da
empresa, e dela devem constar:

6.15.1. Razão social do proponente, endereço, CNPJ, número da conta corrente, Agência e respectivo banco e, se possuir
número de telefone e endereço eletrônico (e-mail).

6.15.2. Declaração de que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como fretes, seguros, taxas, impostos e
outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.

6.153. Unidade do produto cotado, descrição da embalagem primária e, se houver, da secundária, como "lote".

615.4. Preço unitário etotal do item cotado, expresso em real, sempre em valor igual ou inferior ao valor de referência
cotado pela administração.
6.15.5. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias;

'

6.156. As propostas deverão conter, ainda, a indicação das marcas e modelos dos itens, sendo que a ausência destas
informações poderá acarretar a desclassincação do licitante.

6.16.

Ocorrendo diferenças entre as especincações dos objetos licitados descritas no presente Edital e a descrição

publicada no sistema eletrônico Iicitanet, prevalecerão as constantes deste Edital.

6.17. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da empresa proponente deverá ser o mesmo da que efetivamente
fornecerá os produtos/materiais objetos da presente licitação.
6.18.
O preenchimento da proposta deverá conter:
6.18.1, Valor unitário e total do item;
6.18.2.
6.18.3.

Marca d o s itens.
Modelos d o s I t e n s

6.19.

Todas as especincações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.

INEXIQUIBILIDADE DA PROPOSTA

7.1.

Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios, de valor zero ou de tal maneira inferiores aos

preços correntes no mercado que, em conjunto, não propiciem acobertura de todos os custos decorrentes da contratação e
tornem as respectivas propostas manifestamente inexequíveis;
7.1.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos

complementares, o Municipio de Cairu dará a licitante àoportunidade de demonstrar aexequibilidade da proposta, podendo
ainda, de modo paralelo, efetuar diligência, na forma do ê3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de
sua exequibilidade, podendo-se adotar dentre outros, os seguintes procedimentos:

7.1.1.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas 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 aAdministração ou com ainiciativa privada;

7.1.1.5. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Estadual ou Municipal;
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7.1.1.6. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
7.1,2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou indícios que fundamentem a suspeita;
7.1.3. Não serão desclasslhcadas as propostas que consignem preços significativamente inferiores aos de mercado, ainda
que o Pregoeiro as tenha considerado manifestamente inexequíveis em primeiro momento, se posteriormente for
demonstrada sua viabilidade pela licitante;

7.2.

Será desclassiâcada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais falhas apontadas pelo

Pregoeiro.

8.
DA ABERTURA DA SEÇÃO
8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e hora indicadas no
preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitanet.com.br

8.2.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca

de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

8.3.
Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo
sistema ou de sua desconexão, seja qual for o motivo.

9.
CLASSIFICAÇÃO EDESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade corn os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especincações técnicas exigidas no Termo de Referência.
9.2.

Também será desclassificada a proposta que identinque o licitante.

9.3.

Adesclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por

todos os participantes.

9.4.

Anão desclassificação da proposta não impede oseu julgamento dennitivo em sentido contrário, levado aefeito na

fase de aceitação.

9.5.

Osistema ordenará automaticamente as propostas classincadas, sendo que somente estas participarão da fase de

lances.

10.

DA FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento edo valor consignado no registro, vedada a identificação
d o licitante.

10.2.

Olance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item/lote ou percentual de desconto.

10.3.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão eas regras

estabelecidas n o Edital.

10.4.

Olicitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele

ofertado e registrado pelo sistema.

104.1, Caso definido no Termo de Referência deste Edital, o intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre

os lances, incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação àproposta que cobrir amelhor oferta.
104.2. Em caso de lances idênticos, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

10.4.3. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
104.4. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente
inexequivel.

10.5.

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.
10.6.

MODO DE DISPUTA " A B E R T O " :

Quando adotado o modo de disputa "ABERTO" para o envio de lances no pregão eletrônico o os licitantes apresentarão
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

10.6.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da
sessão pública.

10.6.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.

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

10.6.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução
do melhor preço.

10.7. MODODEDISPUTA“ABERTOEFECHADO”:
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Quando adotado o modo de disputa “ABERTO EFECHADO" para o envio de lances no pregão eletrônico os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final 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 período de tempo de até 10 (dez)
minutos, aleatoriamente determinado, findo oqual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
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 nnal 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 de valores.

_

10.7.3.1.
Não havendo lance iªinal e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o
reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em ate' 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

10.7.4. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justiãcadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso
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 desconsiderados pelo

pregoeiro, devendo aocorrência ser comunicada imediatamente àSecretaria Municipal de Administração;

10.8.1. Na hipótese do subitem anterior, aocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
10.9. No caso de desconexão com oPregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados.
10.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
10.11. OCritério de julgamento adotado será o indicado no Termo de Referência.
10.12.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

u.

DA NEGOCIAÇÃO

11.1. Encerrada aetapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste edital.

11.2.

Anegociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

11.3.

A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODERÁ ADQUIRIR 1'l'ENS COM VALORES ACIMA DA MÉDIA DE PREÇO

COTADA PELA ADMINISTRAÇÃO.

11.4.

Osistema disponibilizará campo próprio para as mensagens do Pregoeiro cabendo as licitantes acompanhá-las,

sendo possivel, a partir deste momento, a manifestação da licitante convocada pelo Pregoeiro.
11.5. Caso não sejam apresentados os lances pelos licitantes, será verincada a conformidade da proposta de maior
desconto e menor preço apresentadas por eles (MENOR PREÇO POR LOTE).

11.6.

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

readequada ao lance final e negociação, quando houver, na forma prevista no item 12.1 deste Edital;
11.7. Asessão será suspensa para aguardo da Proposta readequada e respectiva Documentação de Habilitação, cabendo
ao Pregoeiro informar, através do Sistema Eletrônico, a data e horário para retomada do Pregão;
12.

FASE D A A C E I T A B I L I D A D E DAS PROPOSTAS

12.1. A licitante classificada, provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar através do endereço eletrônico:
www.licitanet.com.br através da opção “DOCUMENTO? no sistema Iicitanet, em arquivo único ou em quantos forem
necessários, no prazo de até 02 (duas) horas, após a convocação via sistema pelo pregoeiro, a proposta de preço
readequada ao último lance (MENOR PREÇO POR LOTE), para consulta do Pregoeiro. Caso não ocorra no tempo previsto a
empresa será automaticamente desclassificada;

121.1. Caso haja qualquer fato superveniente que impeça o envio da proposta readequada via sistema Iicitanet, será

aceito excepcionalmente seu envio por e-mail mediante manifestação do pregoeiro via sistema.

12.2. A(s) proposta (s) de preço($) classificada (s) provisoriamente em primeiro lugar para cada LOTE será examinada
quanto ao atendimento das especincações do objeto e valor apresentado, cabendo ao Pregoeiro (a), auxiliado (a) pelo (a)
responsável indicado pela unidade solicitante (responsável pela elaboração do termo de referência), decidir, motivadamente,
a respeito da sua(s) aceitabilidade(s);

12.21. Decidida pela aceitação da (s) proposta (s) de preços, o (a) Pregoeiro (a) passará afase de habilitação;
12.22. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias,
o (a) Pregoeiro (a) examinará as propostas subsequentes na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao Edital e seus anexos;

12.2.2.1.

Ocorrendo a situação 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 Hxadas no Edital, a licitante será declarada habilitada e vencedora;
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12.4.
No mesmo prazo de apresentação da Proposta de Preços do 1º colocado, é facultado ao Pregoeiro solicitar as
propostas dos demais classificados, 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 prejuízo das demais fomias de publicidade;
12.6. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos proponentes, exclusivamente, por meio de
comunicação eletrônica, via sistema Iicitanet.

12.7.
Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas readequadas, sem convocação para contratação,
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos (Art. 64 53º da Lei Federal nº. 8566/93 c/c art. 6º da Lei
10.520/02).

13.
13.1.

DA HABILITAÇÃO
Concluída afase 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 classificada 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 “Iicitanelf, para que seja impressa pelo Pregoeiro ejuntada ao processo.
13.2.1. Para comprovar autenticidade na documentaâo de habilitação enviada anteriormente via sistema Iicitanet, a
licitante deverá encaminhar no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, as cópias autenticadas ou originais para que seja dada
fé pública aos documentos pelo Pregoeiro ou membro da equipe de apoio.
_
13.2.2. Anão remessa dos documentos no prazo acima indicado acarretará a DESCLASSIFICAÇAO da licitante.
13.3. Para habilitação na licitação exigir-se-á dos interessados adocumentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
I I - qualificação técnica;

I I I - qualificação econômico-financeira;
I v - regularidade fiscal e trabalhista;
V - declaraçõa, confonne descrição detalhada no item 1.3.3.5.
13.3.1. Relativos à Habilitaào Jurídica:
13.3.1.1.

13.3.1.2.

13.3.1.3.

Cédula de identidade do represenwnte legal da empresa;

Registro comercial, no caso de empresa individual e MEI

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, certificado das condições de microempreendedor

individual, devidamente registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos
documentos comprobatórios de eleição de seus administradora;

13.3.1.4.
Decreto de autorização, em se batendo de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando aatividade assim oexigir.
13.3.1.5.

Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, arpedida pela

Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional
de Registro do Comércio —DNRC.
133.2. Relativos à Qualificação Técnica:

13.321.
1(um), ou mais, Atestado (s) ou Declaração (ões) de Capacidade Técnica operacional firmada (s) por
entidade (s) da Administração Pública ou empresa (s) privada(s), os quais comprovem que a licitante fornece ou estar
fornecendo, de forma satisfatória, os produtos compatíveis com oobjeto deste Pregão;

13.3.2.2.

Alvará de Licença e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito

Federal.

133.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

13.3.3.1.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social, já exigíveis e apresentados da
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada asua substituião por balancetes ou balanços

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação

da proposta,

13.332.

Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

13.34. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

13.3.4.1.

13.3.4.2.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
133.43.
Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

13.3.4.4.

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, ou outra

equivalente, na forma da lei, expedida de fonna conjunta pela Procuradoria Geral do Estado do Bahia, nos termos do
Decreto Estadual nº 28595 de 30/12/1981 (Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado) e pela Secretaria da Fazenda
do Estado do Bahia, com base na Lei Nº 3.956 de 11 de dezembro de 1981;

13.3.4.5.

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

equivalente, expedida pela Prefeitura Municipal;

13.3.4.6.

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

Econômica Federal;

13.3.4.7.

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

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452/43, e Lei nº 12440/2011.
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A Regularidade Fiscal na habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei

Complementar nº 123/2006:

13.34.81.
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 restrição.
13.3.4.8.1.1.
Havendo necessidade de regularização da documentação hscal 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,

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

13.3.4.8.1.2.

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

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei n.º 8.666/93, 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 físicos 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: 45420-000, Telefone
(75) 3653-2151, ramal 214.

13.5.

Os documentos físicos de habilitaéo deverão ser entregues em envelope lacrado, etiquetado conforme

especificação abaixo:
ETIQUETA DO ENVELOPE
Município de Cairu
Comissão Pemianente de Licitação - CPL

Pregoeiro: Carlos Benedito Guimarães da Silva
Pregão Eletrônico n.º 038/2021
DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO
NOME DA EMPRESA ARREMATANTE (CNPJ)

INDICAÇÃO DOS ITENS/ LOTES ARREMATADOS

13.6.

Sob pena de inabilitaéo, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do

número de inscrição do CNPJ.

13.6.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial,
exceto aquels que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

13.7.

Se alicitante, classificada provisoriamente em primeiro lugar, após aanálise da documentação comprobatória pelo

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

13.7.1. Em caso de inabilitação da licitante classificada em primeiro lugar, o pregoeiro retornará a fase de aceitação da
proposta echamara asegunda colocada para averiguação do estipulado do item 12 deste edital.
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 01 (uma) hora, durante o qual qualquer licitante poderá, de fonna
imediata e motivada, em campo próprio do sistema Iicitanet, manifestar sua intenção de recurso, com registro da síntese
de suas razões.

14.1.1. A mlta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor;

14.12. 0 Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do

sistema.

14.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá enviar as razões do recurso por meio da opção
"DOCUMENTOS" do sistema eletrônico www.licitanet.com.br no prazo de 3 (três) dias contados da data que postou sua

intenção recursal, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

14.2.

Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, a licitante

interessada poderá solicitar vistas dos autos a partir do encerramento da fase de lances.

142.1. Opedido de solicitação de vistas aos autos deverá ser formalizado junto aComissão Permanente de licitação.

14.21. Ao ter conhecimento do pedido de viaas, o pregoeiro deverá possibilitar o acesso imediato do licitante recorrente
aos autos do Processo Licitatório, com o devido acompanhamento e assinatura do Tenno de vistas pelo representante da
empresa.

14.3. As intenções de recursos não admitidos e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade
competente, que decidirá no âmbito administrativo, acerca dos questionamentos apontados pelo licitante recorrente.
14.4. Oacolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.5.

O recurso contra o resultado da licitaéo terá efeito suspensivo no tocante ao item do objeto ao qual o recurso se

referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando da decisão nnal da
autoridade competente.

14.6.

Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas.

15.

DA ADJUDICAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO

xt
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15.1.

-

u m

O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recursos, hipótse em que a

adjudicação caberá à autoridade competente” para homologação.

15.2.

A homologação deste Pregão compete à autoridade 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 a adjudicação, sendo constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará a licitação e formalizará a contratação por intermédio de Contrato.
16.

DO CONTRATO

16.1.

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

57 da Lei nº 8666/93, 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.

OMunicípio 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 8666/93.
16.4. Por ocasião da assinatura do Contrato, verificar-se-á se a l.icitante(s) Vencedora(s) mantém as condições de
habilitação.

16.5.

Quando a licitante convocada não assinar o Contrato no prazo e nas condições estabelecidas, será convocada a

licitante remanescente, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições proposta

pelo primeiro classihcado, inclusive quanto aos preços atualizados de confonnidade com o ato convocatório. Caberá ao
pregoeiro àverihoação da adequação da proposta edas condições de habilitação, obedecida àordem de classificação.
17.

DA VIGENCIA n o CONTRATO

17.1.

Quando houver a necessidade de contratação, a vigência do contrato fica adstrita aos parâmetros estabelecidos

pelo artigo 7, da lei 8666/93.

18.

DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO EDA FORMA DE EXECUÇÃO]OU

FORNECIMENTO

18.1.

Os produtos serão recebidos e aceitos em estrita conformidade com as exigências estipuladas no Termo de

Referência, Anexo I deste edital.

18.2. As futuras aquisições provenientes deste termo de referência serão realizadas sob a forma de fornecimento
parcelado, de acordo com anecessidade da administração, no período de 12 (doze) meses.
19.

DAS OBRIGACOES ERESPONSABILIDADES DA CONTRATADA EDO CONTRATANTE

19.1.

Estão elencadas no Termo de Referência e Minuta de Contrato.

20.

FORMA DE PAGAMENTO

20.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, até o 10º (décimo) dia útil após atesto do hscal, mediante
apresentação da fatura, devendo esta ser aceita eatestada pelo servidor público designado como gestor do contrato aser
hrmado entre as partes eapós acomprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS ePrevidência Social);
20.2. Opagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio de ordem bancária contra qualquer entidade
bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado onome do Banco, agência, localidade e número da conta
corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

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

20.3.

A Secretaria da Fazenda do Município de Caim, reserva-se o direito de suspender o pagamento se o objeto do

presente CONTRATO for entregue em desacordo com as especihcações constantes do Edital;
20.4. Antes de cada pagamento aser efetuado a CONTRATADA, será verificada a situação da mesma no que tange às

condições de habilitação exigidas no presente certame. Sendo obrigatório a CONTRATADA apresentar as guias de
recolhimento do FGTS e Previdência Social.

20.5. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no CONTRATANTE
em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
Administrativa ou judicialmente, se necessário;

20.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo CONTRATANTE, ovalor
devido deverá ser acrescido de atualização nnanceira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mà, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

I = (TX/IDO) 365 EM = I x Nx VP, onde:
I = Indice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP =Valor da parcela em atraso.

.
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206.1. OMunicípio de Cairu não estará sujeito à compensação financeira a que se refere àcláusula anterior, se o atraso
decorrer 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 edemais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as
justihcativas emotivos, eser submetidos àapreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para
verincar se e' ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu
causa.

20.8. Antes de efetuar o pagamento, oCONTRATANTE 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.

20.9.

Se a CONTRATADA for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, houver optado pelo Regime Especial

Unihcado de Arrecadação de Tributos e Contribuições instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 (Simples Nacional) e
apresentar uma declaração ao CONTRATANTE, ficará dispensada das retenções previstas no item anterior, conforme
dispuser as normas vigentes.

20.10. Se for dispensado das retenções de tributos na fonte, aCONTRATADA éobrigada ainformar 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 limite para

apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos Hnanceiros do último

reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se avariação do Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com base na

seguinte fórmula:
R = [(I —IO). P] [IO
Em que:
a) Para o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do reajuste;
Io = índice 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 = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;

P= preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado.
21.2.

Os reajustes serão precedidos de solicitação do CONTRATADO.

21.3.

OCONTRATANTE deverá assegura-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no

mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.
21.4. Será considerada como data de início dos efeitos nnanceiros do reajuste a data de aniversário do reajuste anterior
ou, se as partes assim o convencionarem, uma data subsequente.

22.
22.1.

DAS SANçõES ADMINISTRATIVAS
Em se tratando dos casos discriminados nas alíneas a seguir, e levando-se em conta o caso concreto, o nivel de

gravidade e os prejuízos causados à Administração, o licitante poderá ficar impedido de licitar e de contratar com o
Município de Cairu pelo prazo de até 6 (seis) meses:

a) Não mantiver sua proposta ou solicitar ocancelamento do lance depois de finalizada àetapa de disputa ou, ainda, deixar
de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Edital e seus Anexos.

b) Recusar-se ou deixar de enviar documentos necessários àanálise da proposta, previstos no Edital.

c) Recusar-se ou deixar de responder diligência realizada pela Município de Cairu durante a análise da proposta ou da
documentação de habilitação, se houver.

d) Deixar de manter as condições de habilitação ao longo da execução do Contrato.
22.2.

Se o licitante deixar de celebrar o Contrato, ncará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:

a) Recusar-se ou deixar de enviar documento (s) necessário (s) à comprovação de capacidade para assinatura do
Contrato/Nota de Empenho, de acordo com osolicitado: impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cairu pelo
prazo de 1(um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta

b) Recusar-se ou deixar de assinar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta: impedimento de licitar e de

contratar com o Município de Cairu pelo prazo de 1(um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de
sua proposta.

c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente àcontratação: impedimento de licitar e de contratar com
o Município de Cairu pelo prazo de no mínimo 1 (um) ano, limitado a 2 (dois) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em
relação ao valor total do empenho.

22.3.
Se o licitante tentar fraudar, fraudar ou falhar na execução do Contrato/Nota de Empenho, ou ensejar
retardamento de sua execução, ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:

' 's Wi“,xiii,
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a) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados: impedimento de licitar ede contratar com o Município
de Cairu pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado do
Contrato ou ao valor total do empenho.

b) Atrasar injustincadamente aentrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a30 (trinta) dias: impedimento

de licitar e de contratar com o Município 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 àequivalência) erecusar-se ou deixar de substituir os produtos no prazo fixado pelo Município de Cairu
: impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Caim pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20%
(vinte por cento) em relação ao valor global atualizado do Contrato ou ao valor total do empenho.
22.3.1. Nos casos em que o licitante inadimplente entregar os produtos ou prestar os serviços durante o processo para sua

penalização, fica facultado ao Município de Caim 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 ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme

o caso:

a) omitir informações em quaisquer documentos aigidos no Pregão: impedimento de licitar ede contratar com oMunicípio
de Cairu pelo prazo de até 2 (dois) anos.

b) Adulterar documento, público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade:
impedimento de licitar pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

22.5.

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

falsificação ou alteração de informações em suas notas hscais ou de outrem, ficará sujeito a impedimento de licitar e de
contratar com o Município de Cairu pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

22.6.

Olicitante enquadrado nos itens 28.4 e28.5, além da pena aplicável, sofrerá ainda multa de 20% (vinte por cento)

em relação ao:

a) Valor total de sua proposta, quando aocorrência se der anteriormente à homologação do certame.
b) Valor do Contrato, quando aocorrência se der posterionnente àhomologação da licitação.
22.7. 0 licitante é responsável por solicitar seu desenquadiamento da condição de microempresa ou empresa de

pequeno porte, se for o caso, quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuizo das demais sanções.

22.8.

Se o licitante se comportar de modo inidôneo ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:

a) Praticar atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo: impedimento de licitar ede contratar com oMunicípio de
Cairu pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao
valor do empenho ou Contrato.

b) Participação, na licitação, de empresa constituída com afinalidade de burlar penalidade aplicada anteriormente, a qual

será constatada mediante a verincação dos quadros societários, objetos sociais e/ou endereços, da empresa participante e

da penalizada anteriormente: impedimento de licitar ede contratar com o Município de Caim pelo prazo de até 5(cinco)
anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao valor do empenho ou Contrato.
22.9.

Em se tratando dos casos discriminados nas alíneas a seguir, o licitante que causar transtomos, tumultuar a

disputa do certame ou não respeitar as normas editalícias, Hcará impedido de licitar ede contratar com oMunicípio de Caim
pelo prazo de 3(três) meses, eHoara sujeito àmulta de 10% (dez por cento) em relação ao valor total estimado do (s) item
(ns) em disputa:

a) Perturbar qualquer ato da sessão pública da licitação como, por exemplo, ofender o Pregoeiro, Presidente ou membro da
comissão ou equipe de apoio, ou levantar falsa acusação quanto à prática dos servidores envolvidos na realização do
certame.

b) Solicitar sua inabilitação depois de concluida à fase de habilitação.

c) Descumprir, durante a execução do certame, os requisitos de habilitação depois de declarar previamente em campo
próprio do sistema eletrônico licitanet que os atendia.

cl) Deixar de apresentar nova proposta ou planilha de formação e composição de preços no prazo estabelecido pelo
Pregoeiro, devidamente adaptada ao valor Hnal ofertado na fase de lances ou obtido mediante negociação.
e) interpor recurso meramente protelatório, corn base em fundamentação que já tenha sido motivo de impugnação ao
Edital e seus Anexos e resultado em improcedência, ou interpor intenção de recurso e posterionnente deixar de apresentáIo, causando morosidade à disputa da licitação.

22.10. Além do exposto nos itens precedentes, a adjudicatária ficará sujeita a sanções de advertência e multa, de acordo

com o estabelecido nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicadas suplementarmente pela inobservância das condições
estabelecidas para o fornecimento ou prestação de serviço ora contratado.
a) Advertência, nos casos de menor gravidade.

b) Multa de mora de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento), calculada sobre o total devido, por dia de atraso na

entrega do objeto, sendo que a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, este será considerado como inexecução
total do Contrato, implicando as sanções mencionadas no item 28.3, alínea “b”.

22.11. As sanções previstas nesta seção não impedem a Administração de exigir indenizações suplementares para reparar
os danos oriundos da violação de deveres contratuais por parte do licitante, apurados durante processo ad inistrativo de

penalização.
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22.111. Se as multas previstas no Edital não forem suficientes para indenizar os danos sofridos pela Administração, esta
poderá cobrar, administrativa ejudicialmente, os prejuízos excedentes, tendo, neste caso, que provar os danos, conforme
dispõe o art. 416 do Código Civil Brasileiro.

22.12. Será assegurado ao licitante, previamente àaplicação das penalidades indicadas neste instmmento convocatório, o
direito ao contraditório e à ampla defesa.

22.13. Aaplicação de uma das penalidades previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras.
22.14. As penalidades serão publicadas no Diário Oncial do Município 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 constanta do processo
administrativo:

a) O dano causado à Administração;
b) O caráter educativo da pena;
c) A reincidência como maus antecedentes;
d) A proporcionalidade.

22.16. Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 12846/13, que dispõe sobre a

responsabilízação administrativa ecivil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra aadministração 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 hnalizado o prazo
fixado, tendo o licitante que cumpri-lo integralmente.

22.19. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta detenninada pelo Município, por meio de depósito bancário,
observando-se a data âxada para o deposito bancário, podendo aAdministração cobrá-las judicialmente, nos temios da Lei
nº 6830/80, com os encargos correspondentes, ou desconta-las dos valores remanescentes de pagamentos àempresa.
23.

DOS ESCLARECIMENTOS EDA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

23.1.

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a

abertura do Pregão, mediante petição a ser enviada exclusivamente pelo endereço do sistema eletrônico

www.licitanet.com.br, cabendo ao Pregoeiro auxiliado pelo setor competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.

23.1.1. A impugnação deverá conter os dados do interessado ou de quem o represente: nome e endereço completo,
telefone, data eassinatura do interessado ou de seu representante, fonnulação do pedido, com exposição dos fatos e seus
fundamentos.

23.1.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital quem não apontar as falhas ou irregularidades
supostamente existentes dentro do prazo apontado no item 28.1.

23.2.

Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a do certame, exceto quando,

inquestionavelmente, a alteração não afetar aformulação das propostas.

23.3.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três)

dias úteis anteriores a data fixada para o Pregão, exclusivamente pelo endereço do sistema eletrônico www.licitanet.com.br
br.

233.1. O (A) Pregoeiro (a), com base em parecer ou auxílio dos setores responsáveis pela elaboração do Termo de
Referência e seus Anexos, quando necessário, bem como de outros setores técnicos da Instituição, responderá aos pedidos
de esclarecimentos no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas anteriores à data fixada como limite para o recebimento das
propostas.

23.4.

Todas as respostas referentes às impugnações e/ou aos pedidos de esclarecimentos serão disponibilizadas

exclusivamente no sitio www.licitanet.com.br, cabendo aos licitantes a responsabilidade de acompanhar as respostas e
respectivos encaminhamentos nesse canal indicado.

23.4.1. Não cabe ao Município de Caim qualquer responsabilidade por quaisquer desconhecimentos, por parte dos
licitantes, decorrentes do não acompanhamento das informações prestadas no sitio acima mencionado.
24.
24.1.

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

24.2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, atendidos os interesses públicos eo da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.
24.3. Odesatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja

possível aaferição da sua qualidade eaexata compreensão da sua proposta durante arealização da sessão pública deste
Pregão (principio do formalismo moderado).

24.4.

As decisõs do Pregoeiro somente serão consideradas dennitivas depois de homologadas pelo Gestor do Município

d e Cairu -Bahia.

24.5.

É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitaáo, a promoção de diligência

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

24.6.

Nenhuma indenização sem devida aos licitantes pela elaboração de proposta ou pela apresentação de

documentação referente ao presente Edital.

24.7. Aadjudicação eahomologação do resultado desta licitação não implicarão direito àcontratação.
'
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24.8.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento,
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário.

24.9.

O Ordenador de Despesas do Município de Cairu poderá revogar o presente certame por considera-lo inoportuna

ou inconveniente, decorrente de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado, pertinente e sunciente para
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49
da Lei nº 8666/93 e alterações.
24.9.1. A anulação do Pregão induz à do Contrato.

24.91. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o
direito 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.

D o FORO

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, corn expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
26.

DOS ANEXOS

26.1.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I —Termo de Referência

ANEXO II —Modelo da Proposta Comercial
ANEXO I I I - Minuta d o C o n t r a t o

ANEXO IV - Modelo de Declaração Conjunta

Cairu - BA, 10 de novembro de 2021.
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1. O B J E T O

Contratação de empresa especializada para fornecimento de ferramentas, equipamentos eacessórios 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.
2. NECESSIDADE

Fornecer equipamentos e ferramentas necessárias para que colaboradores possam fazer uma efetiva manutenção das vias
públicas da cidade.

Garantir asegurança dos servidores na execução dos serviços de manutenção das praças, jardins e cemitérios.
3. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

Sendo o único município arquipélago do Brasil, Cairu é formado por mais de 26 ilhas, com uma população de
aproximadamente 18,427 (dezoito mil, quatrocentos e vinte e sete) habitantes (IBGE 2020) espalhados em distritos (Morro
de São Paulo, Gamboa do Morro, Galeão, Garapuá, Boipeba, São Sebastião, Torrinhas, Tapuias, Canavieiras, Moreré, Monte
Alegre, Cairu - Sede) - alguns de dificil acesso, dispondo de um Sistema Administrativo que abrange todas as localidades
acima citadas com estruturas diversas instaladas in loca.

Para atender a todas as demandas do Município, a Prefeitura Municipal de Cairu através de suas Secretarias Municipais

viabiliza o atendimento local da população desenvolvendo atividades in loca, acessibilidade e infomações com a
implantação e ampliação dos serviços públicos.

A Secretaria Municipal da Administração é responsável pela supervisão, coordenação e efetivação de diversas funções que
depreendem recursos humanos e materiais.

Diante desse cenário, fica evidente a relevante importância de ações para atender a demanda local ao que se refere à
educação, esporte, saúde, cultura, sustentabilidade, turismo, lazer, infraestrutura, social e geração de renda, todas estas
amplamente dependentes de infraestrutura de acesso e locomoção de qualidade.

Dentre as atribuições da Secretaria de Administração esta' a manutenção de vias públicas, praças jardins ecemitérios, dessa
forma é necessário a contratação de empresa especializada no fornecimento de ferramentas e equipamentos de uso em

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

Apresente 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.

xi)
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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 asegurança para os servidores que realizam serviços de manutenção das vias públicas da cidade.
o

suprir as necessidades de equipamentos e ferramentas do municipio, para que assim seja feita uma manuten Ção
com ebcácia.

5. BASE LEGAL

Sugerimos utilizar-se do Decreto Municipal nº 551 de17 de março de 2021 que regulamento no Município de Cairu/BA a
modalidade de Licitação Pregão Eletrônico, em consonância à Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiado
pela Lei nº 8.666/93 e pela Lei Complementar nº 123/06.

s. ESPECIFICACOES TÉCNICAS EMÁDIA DE PREÇOS

z

__ tem..-raras??- =? , _____;ZÍ Ézio“:LEI]-

M
Enxada emmédiode
aço 2,5,145comcm.cabo de madeira com 1, tamanho

É
Unld
umd"

2 madeira com tamanho médio 71 cm.

2º
2º

ãifâfãªêoâífãlãíêo ªªªº ºª
Mato, 20'. cabo de madeira com
_ Facão
bainha para
em couro.
5

“==-'
76'43 R$ 1'528'6º

R$
R$

7831

$ ' 6'

R$
R$
R$ 94,63 R$ 1392160

Machadinha em aço com cabo de madeira

tamanho médio do cabo 360 mm e com bainha

Unid.

20

R$

29,00

R$

580,00

umd”

10

R$

BLZI

R$

612“)

.

10

R$

9308

R$

93030

d e couro.

7 cabo de madeira. Tamanho médio: 12'
Tesoura de Poda, Indicada para poda pesada,

suportando galhos grossos e duros, com mola

de ferro, material: aço carbono Revestimento:

Urud”

cromo duro tamanho médio: S'

Total do Lote

«

>, :

R$ 13.977,00

trêncessóâírªéíssªºànf-A

%

%

wa
%
i

Cinto de segurança profissional de corpo
inteiro, tipo paraquedista 3 pontos com

1 ferragens em aço carbono, dois pontos laterais

Kits

10

,

1º

R$

329,64

R$

3.296,40

R$

99520

mais um dorsal, talabarte Y em nta elástica c/
a b s o r v e d o r d e im a c t o .

Capacete de proteção em polietileno de alta
densidade suspensão plástica injetada com

2 polietileno, com carneira na cor azul, com selo

Umd'

R$

9952

d o Inmetro.

Total do Lote
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Motopodador a gasolina corn extensor. 33cc,

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

motosserra:

velocidade da

2

sabre

corrente:

com

4",

5 m/s,

com

.

Umi

1

R$ 235343

R$ 235933

Unid.

1

R$

R$

a

Potência

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

959,60

959,60

d e a o.

Total do Lote

R$ 3.819,03

Total Geral dos lotes

R$ 22.087,63

7. PRAZO, LOCAL, cONDIÇõES DE ENTREGA EEXECUÇÃO

Oobjeto desta licitação deverá ser entregue de forma parcelada em até 10 (dez) dias úteis de acordo com as solicitações
emitidas pela CONTRATANTE e o recebimento se dará de acordo com as quantidades descritas na Ordem de Fornecimento
e deverá acontecer de segunda-feira a sexta-feira, das 08 às 17:00h.

A entrega do objeto desta licitação deverá ocorrer na Secretaria de Administração, situado no Complexo Administrativo
Diogo Magalhães Brandão - Praça Marechal Deodoro, Nº 03, Centro —
Cairu - Bahia.

vale salientar que no valor de todo objeto deverá estar incluso todos os custos edespesas decorrentes da sua execução,
inclusive transportes (marítimo e terrestre), seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer.
9. GESTÃO EFISCALIZAÇÃO oo CONTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃO
Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão

Praça Marechal Deodoro, S/N - Centro
Angelo César Santiago Fahning

Função: Secretário Municial de Administraão
E-mail: adm.cairuhotmail.com
Telefone: (75) 3653-2151

Fiscalização: Ana Alice Ribeiro Passos
Email:adm.licitacaocairu.ba.ov.br
Tel.: (75) 3653-2027

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
ACONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no Contrato por determinação legal, obriga-se a:

a) publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oâcial, conforme a Lei Federal nº 8666/93;
b) transmitir à CONTRATADA as informações necessárias à aquisição do veiculo;
c) efetuar, no prazo previsto no Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundos do fornecimento;

d) designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização 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) veriHcar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, ficando, neste
caso, suspenso o prazo para pagamento, o quai somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura, devidamente

retiticada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de atuaz . do valor

=

Praça Marechal Deodoro, nª 03, Centro, Cairu - BA -CEP: 45420000

(Telefax) (75) 3653-2151,
: 214 NºE-mai
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contratual.

f) averiguar com antecedência a idoneidade e a regularidade da empresa aos propósitos do edital; acompanhar,
supervisionar a execução, de acordo com as especificações do edital.

11. DAS OBRIGAÇõEs DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Termo de Referência deverá ainda:
a) Zelar pela boa qualidade dos produtos;

b) Executar o fornecimento de acordo com as especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE;
c) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto
contratado;

d) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento executado, providenciando sua imediata
correção, sem ônus para o CONTRATANTE;

e) Manter durante toda aexecução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualincação exigidas na licitação;

f) Providenciar emanter atualizadas todas as licenças ealvarás junto às repartições competentes, necessários àexecução
dos serviços / fornecimento e sua assistência técnica;

g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal,
Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;

h) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital epelos quais se obriga, visando àperfeita execução do contrato;
i) Todas as caracteristicas declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de
domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da
internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita.

j) Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados. Os materiais informativos utilizados para
comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser
apresentados com tradução para o português.

k) Agarantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante cenihcado expedido pelo fabricante
do produto, o qual contemplará o periodo mínimo solicitado. optando o licitante por ampliar o prazo de garantia
ofertado no certincado, deverá apresentar em conjunto à autorização expressa do fabricante permitindo esta
ampliação.

l)

Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não execução, exceto quando isso ocorrer

por exigências da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à
contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.

12. SANÇõES

O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade
promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas na Lei Federal nº 8566/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a)

advertência;

b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e
entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de até
05 (cinco) anos;

c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto não
entregue;

d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subsequente ao
trigésimo.

-

- Ovalor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos,

relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.

Marechal
Deodoro, ramal
nº 03,: Cent
ru —
(TelePraça
fax) (75)
3653-2151,
314ro, CaiE-mai
lBA: -CEP: 45.420«0D0
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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;

- 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 haja culpa do CONTRATADO, apurados na

forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência,
ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.

- Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma
das seguintes alternativas:

a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas perdas
e danos decorrentes da rescisão;

b) exigir aexecução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso, respeitado
o disposto na legislação em vigor.

12. DISPOSIÇõES GERAIS

a) Oobjeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada, sob ainteira responsabilidade funcional e
operacional desta, sobre os quais manterá estrita eexclusiva fiscalização.

b) Os casos omissos e as situações não previstas no presente Termo serão avaliados e resolvidos pela Prefeitura
Municipal de Cairu Bahia, por intermédio do seu Departamento Juridico.

c) Évedada asubcontratação parcial do objeto, aassociação da contratada com outrem, acessão ou transferência, total

ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
contratante por nenhum compromisso assumido por aquela corn terceiros.

d) Ahabilitação dos proponentes não lhes assegura acelebração do Contrato, ficando acritério de omunicípio decidir
pela conveniência e oportunidade da realização deste ato.

e) As ações desenvolvidas no âmbito do futuro contrato deverão estar em conformidade com normas estabelecidas pelos
programas básicos do Municipio de Cairu - Bahia, e os documentos orientadores elaborados pelo mesmo precisam
estar em consonância com a legislação especifica.

f) Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal
8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.

g) O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis e ao
considerar ainda o interesse e conveniência da Administração.

h) Amarca indicada será apenas uma, eamesma aser entregue, sem possibilidade de substituição por nenhuma outra.
13. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE D M I N I S T Q Ç
Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão
Praça Marechal Deodoro, S/N —Centro
Nome: Jeane Conceição da Silva
Função: Assistente Administrativo
E-mail: adm.eralcaru.ba.ov.br
Telefone: (75) 3653-2151 Ramal 209

14. RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO.

QECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃO

Angelo César Santiago Fahning.

Função: Secretário Municial de Administraão
E-mail: adm.eralcaru.ba.ov.br
Telefone: (75) 3653-2151
&
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_EDITAL Nº o'77/zoz1

PREGAO ELETRONICO N º 038/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 466/2021
ANEXO I I

(MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS)

(Exclusivo para Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

'

PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021.

Proposta

que

faz

a

empresa
e

Inscrição

Estadual

inscrita
_

nº

no

CNPJ/CGC (MF) nº
A estabelecida
no(a)

em conformidade com o Edital de PREGAO ELETRONICO N º 0 3 8 / 2 0 2 1 .

Portanto, oferecemos aesse Órgão opreço aseguir indicado, para arealização dos fornecimentos descritos no ANEXO I -

TERMO DE REFERENCIA:

'

PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM

DESCRIÇÃO DOS

INDICAR A

—

—

m

—
—

o

í

v

*Obs: Na proposta o proponente deve obrigatoriamente incluir nos preços todas as despesas relacionadas à execução do
contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.
Os dados da nossa empresa são:

>

a)
b)
C)
d)
e)
f)
g)
h)

Razão Social:
CNPJ (MF) nº:
Inscrição Estadual nº:
Endereço:
Fone:
CEP:
Cidade: í
Banco
Agência nº:

;

;
Fax (se houver):
;
;e
Estado: í
Conta nº:
.
l) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contado da data da entrega de seu respectivo envelope;

CAIRU/BA,

de

de

.

Assinatura e c a r i m b o

(Representante legal)

M)“)
«__ X

, raça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cai.ru —ABA —
CEP..45420-000

(Telefax) (75) 3653-1153,
l:
PREGAOramal:)“
ELETRONICO NºE-mai
033/2021
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_ EDITAL Nº 077/2021
PREGAO ELETRONICO N º 038/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 466/2021

A N E X O V - M I N U T A DE C O N T R A T O

MINUTA DO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS EACESSORIOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER As NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇAO DE PRAÇAS, JARDINS, VIAS PUBLICAS _E

CEMITERIOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA, EXCLUSIVA A
(MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI) N º _ _ / ? .

CONTRATO

QUE

CELEBRAM

ENTRE

SI

O

M U N I C I P I O DE C A I R U - B A E A EMPRESA
NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito público interno, com sede na Praça Marechal

Deodoro, nº. 03, Centro, Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-00Q, inscrito no CNPJ n.º 14.23S.907/0001-44,
representada neste ato pelo Secretário de Administração, Senhor Angelo César Santiago Fahning, brasileiro,
casado, com endereço residencial na Praça da Bandeira, s/n, Cajazeira, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP

45420-000, portador da cédula de identidade nº 60.031.832-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 943.060.525-91, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE e a empresa
estadual sob o nº.

inscrita no CNPJ sob o nº.
situada à

inscrição

neste ato representada na forma dos seus

Estatutos/Regimento/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
Cadastro cie Pessoas Fisicas sob o nº
residente e domiciliado (a) à
vencedora do processo licitatório na modalidade PREGAO ELETRONICO Nº 038/2021, originário do Processo
Administrativo nº 466/2021, datado de 29/10/2021, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem de
comum acordo celebrar o presente contrato para fornecimento de ferramentas, equipamentos e acessórios de
segurança, que se regerá pelas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, mediante as cláusulas e condições a seguir
ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO -

Contratação de empresa especializada para fornecimento de ferramentas, equipamentos eacessórios 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), de acordo com cada Ordem de Fornecimento emitida pelo contratante,
obedecendo as condições oferecidas na Proposta de Preços do PREGAO ELETRONICO Nº 038/2021 que

independente de transcrição, integra este instrumento e em conformidade corn o Anexo I —Termo de Referência e

Anexo I I - Planilha Orçamentária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte ecinco por cento) do objeto contratual, conforme Ait. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO —As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabllizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

PARÁGRAFO QUARTO - vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO a integra processo licitatório na modalidade de
PREGAO ELETRONICO Nº 038/2021, originário do Processo Administrativo nº 466/2021, datado de
29/10/2021, que também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse transcr" e inclusive

toda equaisquer correspondências trocada entre as partes.
,
,

CLAUSULA SEGUNDA -DOTAÇAO ORÇAMENTARIA EORIGEM DOS RECURSOS
Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu -BA -cep; 45420-000
(TelePraça
fax) (75)
3653-2151,
PREGAOramal
ELETRONI:)“CO NºE-DSB/mail2:021licitacaoci..v.br
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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 da Prefeitura Municipal de Cairu, através de dotações definidas abaixo:
UNIDADE
GESTORA

FONTE

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO

06/06

0000/0042

2037

ELEMENTO DE DESPESA /
NATUREZA DA DESPESA

44.90.S2.00.00
33.90.30.00.00

_
27.

DA APRESENTAÇAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO ECONDIÇõES DE PAGAMENTO
O valor total deste contrato é de R$

(valor por extenso).

«

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços são fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e
despesas decorrentes de transportes (marítimo e terrestre), seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancaria ou crédito em conta corrente,
no prazo de ate' 10 (dez) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado
pelo Contratante o fornecimento do objeto Iicitado de acordo com a descrição da Ordem de Fornecimento, desde que
não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.

PARÁGRAFO QUARTO - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento
será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, hcando estabelecido que esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

PARÁGRAFO QUINTO - ACONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s), Duplicatja(s) ou qualquer outro

titulo vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação, apresentado por estabelecimento bancario ou terceiros, salvo
quando a cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU, previamente autorizada, por escrito, e os
titulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e Financeira.

PARÁGRAFO SEXTO - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim ofizer.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos
impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos fornecimentos.

CLÁUSULA QUARTA - VIGENCIA oo CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser
prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA QUINTA —FORMA DE FORNECIMENTO (DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA)

a) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo
que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo
justificativa escrita fundamentada.

b)

O objeto deverá ser entregue de forma parcelada m r ' r i o m e m ; (das 08 às 12h e das 13:00 às

16:00h, de segunda-feira à sexta feira), exceto feriados, de acordo com as solicitações descritas na Ordem de
Fornecimento emitida pela Secretaria, no prazo de até 10 (dez) dias nos seguintes locais:

c)

Secretaria Municipal de Administração em horário g m g g a , situada na Praça Marechal Deodoro, 03, Centro,

Cairu —Bahia - Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão;

d) Na contagem dos prazos excluir-se-á odia do início eincluir-se-á odo vencimento. Só se iniciam evencemos
prazos em dias de expediente na Administração Pública. Quando ocorrer ovencimento fora do dia útil, considerar-se-á o
primeiro dia útil imediatamente subsequente, sem ônus para a Administração Pública.
e)

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

especificação fornecida pelo CONTRATANTE.

_«&l

Marechal3653-2151,
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O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará após adotados, pelo CONTRATANTE, todos os

procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93.

g)

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as

especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.

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, âcando esclarecido que aação 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 a responsabilidade

d a contratada.

c)

A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo respectivo Secretário que responde pela respectiva

Unidade Interessada, Secretaria Municipal de Administração do Municipio de Cairu/BA.

Fica designado o Servidor: Ãngelo César Santiago Fahning, como responsáveis pelo acompanhamento da execução do
contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.
d) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a responsabilidade
única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
CLÁUSULA SÉTIMA - REVISÃO E REAJUSTEAMENTO

Ovalor do contrato será reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o indice que legalmente vier a Ihe substituir.

PARÁGRAFO ÚNICO - A revisão de preços, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de
requerimento do interssado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com adocumentação
que comprove o desequilibrio econômico-nnanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração
quando colimar recompor o preço que se tornou excessiva.

CLÁUSUIA OITAVA - DA ALTERAÇÃO

O presente contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº.
8666/93.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇõEs DA CONTRATADA
A contratada obrigar-se-á:

a) Zelar pela boa qualidade dos produtos, prazo de entrega e horário;

b) Entregar os produtos de acordo com especincação dos produtos em planilha no edital, sujeito aaplicação de multa;
c) Comunicar, por escrito àCONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto
contratado que possa interferir no bom andamento dos serviços;

d) Ressarcir aAdministração o equivalente a todos os danos decorrentes da não entrega dos materiais, exceto quando
isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente
comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
e) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a Prefeitura Municipal de Cairu ou a terceiros em

razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita;

f) Arcar por sua própria e exclusiva conta quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos por ela ou seus prepostos
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do contrato, reservando-se à CONTRATANTE o
direito de descontar o de quaisquer créditos da CONTRATADA, a importância necessária ao ressarcimento de tais danos
e/ou prejuízos.

g) Designar de sua estrutura administrativa um preposto responsável pela perfeita execução do contrato, bem como
para zelar pela execução e que possa tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas
detectadas;

h) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para execução completa
e eficiente dos serviços objeto deste contrato;

i) Se responsabilizar pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários,
securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato;

j) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade da execução, providenciando sua imediata correção, sem
ônus para o CONTRATANTE;

a)

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condiçõa de habilitação e qualincação exigidas na licitação.

CLAUSULADECIMA-OBRIGAÇOESDACONTRATANTE
Praça MarechalDeodoro,nº03, Centro, cairu -EA-CEP: 4s.42o—ooo
,

,

-

(Telefax) (75) 3553-1151,
PREGAOran-angu
ELETRONICO NºE-mai
038/2l;021

Página zzde zs

r

»_
,
(«Nã,““QQ
— >“

li i

l.l,l (x)
&Xl

; Ul

'w-

E Estado da Bahia

, _.,

m

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

CNPJ Nº 14.235.907/U001-44

'

Além das obrigações já previstas no praente contrato, a Contratante obrigar-se á:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;
b) Promover, através do gestor do contrato, o acompanhamento e nscalização 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;

f) 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 8.666/93.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - DAS sANçõEs EPENALIDADES

O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade
promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções prevista na Lei nº 10.520/02, Lei nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
e) advertência;

f)

declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com este Município por prazo de

até 05(cinco) anos;

g) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto não
entregue;

h) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subsequente
ao trigésimo.

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

PARAGRAFO SEGUNDO - 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.

PARAGRAFO TERCEIRO - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO,

junto ao CONTRATANTE. Durante esse periodo não incidirá atualização monetária;
PARAGRAFO QUARTO - A Contratante poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para
compensação das multas aplicadas.

PARAGRAFO QUINTO - A Contratante poderá revogar ou anular esta licitação, sem que, disso decorra para as
licitantes qualquer direito à indenização, compensação ou reclamação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e
a ampla defesa;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas nas Leis nº. 8666/93 e 10.520/OZ.

PARAGRAFO SEGUNDO - OContratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8666/93.

PARAGRAFO TERCEIRO —Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe
ao Contratado direito a qualquer indenização.

PARAGRAFO QUARTO - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração,
nos casos enumerados nos incisos II e III do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93;

PARAGRAFO QUINTO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAs DIsPosIçõEs FINAIS

O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e

contratante, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com alegislação aplicável àespécie. xxxx

Kits:»)
ÉWKQÁNQ
1

Praça Marechal Deodoro, nº nz, Centro, calm -BA -CEP: 45420-000
(Telefax) (75) 3553-2151, mmal: 214 E-mail: liitclªcalnLbao gr
PREGÃO ELErnôNi
co Nªzs035/2021
Página ude

Av

“(W N'
i [ii)/X(XX

proposta do

Estado da Bahia

Q

PREFEITURA MUNICIPAL D E CAIRU

w

CNP) Nº 14135307/0001-44

PARAGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
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
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos.
e as disposições do Direito Privado.

'

PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do fornecimento do objeto Contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO - Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o
CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:

a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas
perdas e danos decorrentes da rescisão;

b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato,

titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de creditos, sempre que
possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Valença - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, os
representantes da CONTRATANTE eda CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e atudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.
Cairu - Bahia, d
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TESTEMUNHAS:

Nome
CPF n º
02 Nome
CPF n º

P E G Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —BA - CEP: 45420-000
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E-mail: licitacaocairu.ba.v.
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ANEXO V_
MODELO DE DECLARAÇAO CONJUNTA

“

Ilmo. Sr. Pregoeiro
Cairu - BA

Declaramos que conhecemos eaceitamos, integralmente e sem qualquer restrição, as regras e condições estabelecidas
no Edital do Pregão Eletrônico nº
eseus Anexos, bem como as normas e regulamentos que regerão o certame,
e especihcamente que:

l.

Declaramos que possuímos todos os documentos de habilitação e preenchemos as
condições para participação no presente Pregão;

ll.

Declaro, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa OU
Empresa de Pequeno Porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts, 42 a49 da Lei Complementar nº 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no 5
4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

III.

Não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre enão empregamos
menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso Vdo art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor
aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

|V,

Recebemos, no devido tempo e de forma satisfatória, todas as infomações e os esclarecimentos
considerados necessários para a elaboração dos Documentos de Habilitação e da Proposta aprsentada,

pelos qual assumimos total responsabilidade.
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DECRETO Nº 503 DE 02 DE MARÇO DE 2021

v

Dispõe sobre a designação de
Pregoeiro e Equipe de apoio na
modalidade
de
Licitação
denominada Pregão e da outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia no uso das atribuições l ,, ,

legais e, considerando oque dispõe oArt.3º, item IV e51º»da Lei 10.520 de Elfo da
2002.

:, -

DECRETA:

_

.

, '

' _.

,-

=.

O

Art.1º - Fica designado, para o desempenhar a fuznçãlo dev Pregoeiro.," na JK

r"- _

BENEDITO GUIMARAES DA SILVA.

,?

modalidade de licitação denominada Pregão oServidor Municipal, o Sr. CARLOS
,

_

v

51º- Fica designados, para efeito do caput deÍsse artigo, os seguiniesª

'

-

servidores municipais que, sob comando do pregoeiro ora designado, comporão a, ; ã“ '

respectiva equipe de apoio.

-

MEMBROS TITULARES
Í”
. MEMBRO: ROBSON VICENTE SILVA DOS SANTOS

—MEMBRO: BRUNO MAIA DOS SANTOS

_
__
_ _ _,? ,. &.

=

.- f. e;“
“ ,: , ,

ll)? Ll 13 Éti _l:-

hr

o MEMBRO: JEANE CONCEIÇÃO DA SILVA
. 1º SUPLENTE: PATRICIA DA SILVA FELlx
o

——;
_

'

.

,

2º SUPLENTE: ANILTON ROSA MARQUES FILHO» —

52º- consta das atribuições do Pregoeiro e respectiva equipe, o '

ª
' _

, ,
>

recebimento das propostas e lances, a análise da sua aceitabilidade e sua
classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao
licitante vencedor, observada a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

Pçn. Alnrechnl Deodoro. n' 03—Complexo Administrativo Rnul Figueiredo Mirando, l ' end. Centro CEP: 45420-000
Slfc: W'wvl'.celru.bi1_.gov.hr
' E-mlll: segox©cnlru.bn.gov.br
CNPJ: 14135307/000144

Telefone: (75) 3653-228!
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Art.2ª- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga todas as

.

disposições em contrário, especialmente do Decreto Municipal Nº 062 de 06 de
janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito do Município de Cairu, Estado da Bahia, em 02 de março de
2021.
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

N

DIREITORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇOES

m cITAÇÃO

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU_
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

DIREITORIA DE COMPRAS, CONTRATOS ELICITACOES
.

AVISO DE LICITAÇÃO
E D I T A L N º 077/2021

PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021

.

A Prefeitura Municipal de Cairu, por meio de seu pregoeiro, toma público que se realizará aLicitação:
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 038/2021. Tipo: Menor Preço por lote. Tem como objeto:
Contratação de empresa especializada para fornecimento de ferramentas, equipamentos eacessórios de

segurança para atender as necessidades da Secretaria de Adminiââraçãmnaanaputenção, deqraças,

jardins, vias públicas ecemitérios, desta Prefeitura Municipal de CaihuKEstado dlz't,B_ahia,Alxclusivia_à _

i

(Microempresas -ME, Empresas de Pequeno Porte -EPP eMicroempreiãndedor Individual -MEI).
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eletrônica será aberta às 09h:l5m(horário de Brasília) dodia 24de novemb:[flrq de202l
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PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS/OBRAS/SERVIÇOS: De acordo com o_Edital.
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CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Lote.
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Oedital eseus anexos encontram-se disponíveis nos sites www.licitanet.com.brrwxwucairutba.ov.br,_.
.
.=
|, 1
[“t-gw;

e,Compras,
além doContratos
Edital, eLi
as icnitfomações
compl
e
ment
a
res
poderão
ser
sol
i
c
i
é
âdas
j
u
nto_à
Di
r
etori
a
de
i
ações, através do Setor de Licitações, nos dias úteis", nafsªala (fifa Comissãg _“ '
Permanente de Licitação, situada no Complexo Administrativo Diogo Magxzilhãgis BranáãofPraçaÉ;
.____

. - v...-._.

.

._....

_ “,.

Marechal Deodoro, nº 03, Centro, nesta cidade de Cairu —Bahia, CEP 45.420-000, dàsª08z0ºHSêàs-ªªª
l2:00HS e das l3:00HS às l7:00HS, Telefones: (75) 3653-2151, Ramal: __2_l4, ou
licitacaoacairubaovbr

»

=

.i | de“202'1."
ITIJ I''l ?
=

Cairu -Bahia, 10 ªenov

!»

Carlos Bene ut- E n e s u Silva
Prego img) cial

CAIRU/BA, CEP: 45420-000

"'

)

*—n—,_____ _)-

Praça Marechal Deodoro, 03 - Centro —Tel: (75) 3653-2151

l.a

a º

or e-mail:
_

v —

_

vf.xtl
"«a

_

, (_

us

r

,

mmm iwan-nun an»;

Arun:

'

A

.
'

'

—,
-

,

OEA Assembleia g e n ! começa com
-

__ _

,

_ _ _ _ _ _. _
. . ,. _ . . . . »

Q

“

Nicarágua no centro (hs ate n çõ e s

'

nurhmmM/munlo

#»;>'á.'—2k.&ª:l- .

ITALIA Guarda costeira italiana foi acionada para ajudar embarcação encalhada no porto de Pozzallo ªºªª
v

,

.

__

_

Re .m o U n i.d o

CEDICHEIS
de Imigrantes
resgatados
Propõeadoção
1
.
,
.
de cortes de

—deum barco epesca I I SIC a
.

é
“...,. " “ , ;

'

Cenienu
de mlgnnlu
n» baum
luz n:verde
rnmrugiiludosde
iimbnrto
zembdrtar
Sicília.p-m de- ; t, F

.

ªarran iaungzopemdu pe- '

l: sos ltledlininnêe. nur f *_ . - — li_

' v, ' 53. ;.,
,»,

-

nnuorgoodr
um navipcnvilso n.. berpudera;
anuttininar
n de noquepono
onavidco
mnnilirlo mmm

são.i pmitu-id:desembarcar.
t.
msicln dlue Mum.
Clilre nacasu
iurnai, daInirnuinri-

hmmm-“"

III:

d

ma: bdulnlms da

ªlv -;_- p,: leram rnnm dipiomdrim. Glzsgql. n: Escócia. enão
4 3 , _- agi n decisão abre caminho pmpondnqimoxpaísu mos-

,l .__à. .,.— ——, ;, ,-, .por: qu! oschancelemdos mm mzhamhldonoeonc

[.| —
,—
JW .>---«_; %,.,,

—

mil:

por e r m nm e 0x rm
i —.“—*“___—n_ªI nu
migrunm
ax tmnieim ex- Conkrémh idzsNwõu uni-

, ,—,;:__*-.,» '*:*
do bloco,
cspetIlL
Mudanças
« __!tri,,'__.1a— lemu
mente com
=Polonia,
dis» dn
umum
de um
(mms)aimsem

pesqueiro que enulhau. ln» “Alívio inrienriríwri no - «jv. iai- - *a .
formou : guard: conrin cmn wing", divx- nimo- “ , ; , '
,

Italian: ontem. enquanto cimo no Twitter. apo; rlQº pr » 41:

ªªªªºªª

AGENCIA I I A S I I .

t paBeidzUEqu-tnmunlria deerniuoudegmsaeeirim

_ , ., na yegundraleln. aprvvvm a mufunréoanoquetun zm
ndulão d:nangm
pessoa: eumesboçndcdcdxãopol
th
—
_ J_;* :i, .“gb
(— ]. L', », J,, Icmprtsas
lista negam-.2x rm negociado na lrmgo

z
f , "V j i_ g

v

que
oIngaí! nunimo_de ça»,
havia pediemdoumaindamn.an- &;t. LM
_ m,ªr,,ªªlL
596 mlgraniexfulwmplncarrriormenir
lan ,;

AFhlbnla. um Exu- npmpoxu
proximos drsun
ires dus.os re_ii. ,l(,,/, . .f, ., «_.»
. r,í domemmdaunuxaepuneI-e ,< vera-(
i,"*-_ sui/;(”;
de expeciaiuias
eim',* ',“?
3;:.'v.—,. EJ J ” ' “.;<,jr4ª"º:n
Iº ==, ' Iam:
de ai.ontem
-idea exipariemdsmo
quznm od le- cem
vlsiudodlmn
dequuxlxla

dupmnpordu'condiç6cs
únicas,:
mau: npouca
pro- ngem
dennn di-dn vidro
navio.granda de

rundi
o en- nm.“Avalipmpesudncom
iamos de passarend:)
por
uinnudrrdrªondro
nn portado navi
Pazulln.

noAsiuimagem
desu dn mostraram
siri in- o demnl
idedalxmeuoaenn
(havendo. : pon": um mo-

hzrrodnpcsncncalhddoinclinandnrxc para um lado
em
mcloàxoudax cnquanw
osmlgnnlupasnnmparl
doi; mhocadnms do pono
Pnnlelnmenic. após mlI;
deumasrmana no mangoâ
migrantes
navio
du
mxguwabordado
Iiumunlidrlo

lhada, esta nuiir o: ruplados Hamm cnchunzdm.
ronflzmm,
deum nm: ommo:
mals que
rdpldo
wish/d', pediu,
Onavlo resgatou os mIgmnimmqurrimcpemroe;
distinta,
LI: exuvartocw
undoumporio
pm esem-

_ ,-.,,»

. , , ».,r _,

.

[ mam lunrienum mm

grande disparidade entre ns

de mals de zmii —mais promessa nzdannli
mr > =,; )). . r a =-r nr.-pia
game:
rgumúm
fmuieln ;;;ox,um::
de emhsócslrlv
nugau noturno de 396 rnigunm (amplie: o
entre m
p su.
necessario; pm m-

hilux
Mal:dude
de 57 domIngo.
mII mlgruntu aAIInInéno da Interior.«

dexcmbnminm na luIIIn
dzsd: o InIcln du mu. em
comparação mm mm dego
mlano.! mmesmo
periodocomdo
pamdddr acordo

Belarus
Oscmbaixndurn do] pum':
d. uniao Europeia (ueimnmrdanm
amemmmm
em enender as nnçoes
Bela-

AUEoruynsnuii-iridzdex pedir qu: omundu mergublelimuxsns de “Irmao de Ihe em um- crise dlmáiica.

nm:
humano:”
por amirao cmo
Opnmeim
dn de»
miinaru
de migrantes
políliu esboço
=ser adotada
seupLucnWI-Io) em maln parao icvfiiorlo europeu,
em null-çâo lts sanções de
Bruxel
s contr:
nados ade
Minsk. os fundo-

PanamaMIMDPILntIMUGE

nneunferéncu pede aos pallu que 'm1j:ime nfokem
ax meiu de suar cbnlvíbul»

çºe;
deielmlnldn;
rulmente
para 1030. nutln-

mzrziriiviiiJliuiiicivg-iªiàiinmvmu
mm_,,r,;r,_ªgm,__,,mm

«Manutan n w a m f u x r m w n u m figuravam-im:
. . , . . i . . . , , . . . . n , r r . , » . » .x
m
mcnnss-àvnr-cal

,

_,,

, , . “

_

r: ª————-———=“—ªª'ãª—--*«==-,——=-_=
ªªllãt-ªiªrw:_ªfuii“ªªªrçafªºmm
PIGWAIIDIDÍPMI
A
Blinlíll
EXWAURMJÁRI
A
A
SEF
RUAI
Z
ADA
hun-ám- àopnaian lnªivrzt mun-sabine
u “
uçàpª”,
" “ " '“".," “ . lt-NNS WW 22 Di mansa nur rm 60110 Pllilíisªgílniºº
nvvtuenrmnmhruamnrúu-hua

v.

àslgvufçsvnggglllt zoiuçlonmªl ?

mmm“

Wi W-

aºwiªàªªmªªªºª ªªººªºººª

......
m , ... .
.r..........
.
:muum;a;1:hu,çezgzªcxvxlnnmxmtuuuxmn
mu:lªlhúwwruwialiwhinmtuwnvunzrmzmih
m
.
n_
,Mnihuunªuw
ª ª "m' m. gueunºmhmwm..

thuauhúhnmwmvtllltunluWtiua-txªruanu
...m.
...m.
.
mi
n [vr-m

n., ":.. z., un :- r-r; emir-»=- mmrgg-Jg
..

"

...,-m r: ““.rar
arren- Kmwntuuwai r.... zva

-

www,, M m

mmizmªMim-uiumun
€£$».
RH:.
u "MING»
iãÉi-uiªmumnrm
| 131.31 nn Bmw!»mrum
in uma uiwcwm

" a m , . . .

-

=: .“ » _“:

-

-

.,“. ,? uv viu:": ,

.

. ;
n!“o u n u o u u c o n ._« r m - n
oemammzzaneamvmuetxzntmzsmausonmn
yfçMººg-m,mvº-«gxgºsgggggffggggggm

u

.

.

.

.

..

.

“

PKEFEIYIIIA uumcini.
ni; uvlo
Avuoeuemuo
mncunusmuniuu
, , , , ”
umha

"derramam _. M .

hQúI.

m m m lavam Pr-nnú

m r . - . arwuaárrªsªf: e m a n a m :
inmmupmxmpewmusamnmmumm

PHEÍEITUNA
. . . .HIIHIIPIL
. . , . . r r . . . .DE
. . CAIRU
nmnuinuw-mnuunwlxurwlvmmi
uzuiman-uudnlnuvwn

amaram-atoa «ww- nmuseln ou zrun- nehum-amu.
hunnnpuuumntumihnlhtáthrvhhclíndlnwwu
ªwnglgywnugwªzvznmamu

uvar-un-runnnowomjúvwa-Mnnuwnmnnamn

“""'""'?“,ª::$,'*f,';$_,ºj;5f$“ª'ºfº "'"-" "=** ããºaããrãfrãªãàràªãàªàfàªªàm

'

own
«msmo oe wzgºs m' rwcwiº of «= EÉSAFºÉÉÉÉÉ-"famãâã
Usàuibzuo Baãgãhhh agái-«g-umn-sg-ªsyogágr; v-mnnuamlumnmunnnuusuusunsnumtvvnm

5:33?ª-Ír-ªíxhrzâªâºsws-eoiaªfiãfi
ntuonzllowoum. "ª
25.55.3352,uãâêrºrããrªnTâáâããrííàããWêká
M: unuoszgbo sesc pmi-_ mu 14005510 pekena,
Amanco:
ulnsuímnauias
...
m m . eununiao:
...-r.... .,.mtnucu-sâgrmrcms
nuno
UCN u n!

m

———-

g;; rm.. ,.

'

-

—-

asaªsrzmaªammmxmªamwfae
uuczuuwgªuwsqcuwwliunmmsªgãâ
. . . . . . »

_ ; : _ 3 ' 7 , ; _ ?=**“ MW - E
- “ p â r g â â - F - w :gscvemi
ui
,N,,,_,,,_ ,, M ,,,,,“ “ “ , , , , m m “,,,,
,,,,
“"“”

aí?:

—

Prelciruuggiuªnuàãe AllIlIIpe

_ _ _ ; É....._'MIE%MJW2LK.__...,=

m «<*- «ºw-vm m==»
.au-ru

.

Ilªuªâªnºâwâªâãlãªâíàwâàãnª.
,...._.,..,..-...,..r...rn=r

nur-'nu- v-v-n- -

",,,",,_"',,_,
...,...

““***-***”
iinwxwnnxumumufgxªwifgmâª
w ª ª ª - ª - f - W.w
,-,w
” wK;,,a m,,ª______,_
Emma“
w-m-«nvmºçvª

""'

u

-

***-ª"
m ;453.553.
'
3
,
_ , , .-

Éãºªªº
ºª "'"-” "***" recua: .,. à _,. .. _ gmnmuãzmuummuuwªmsalâfmxu
... ....e....(_..._.r.
ªrnªãfªiªãtT-“rarºârpªrà
ãfãíãàªêr nem.41.53.33 n-ninnmmnwmrummanran-n-nmru
ãàãâããàfnmfumàrãnªruanãgãlà: "'“ manu
“““
mnmmzouuuznxnossvzuoe«nenhum-primou»

mundana-NWN“
.
ºúdúyauzà-araam-ammp
»
.
.uma:- m i a x ( u n in

. a u : r...“... » r i r : - n u n c a . a . r . . nm.-...and m:

u

rg-znvmu-wounlmzwonlulinmznuurerwago

-

ÉNEVÉLNWÃâWªRGªHVAY-kvNMªºFQWP-ªº-ª-ª
3
Jn
.
lnnuuiaun-m-nunwanted-ondul-

,eoranuausrrnnuun.nuwmmau

...,

mmmmmuummuaermm
H-ãâãrlz.
.
"ªzwgªg; mmmummm "mm, _

alí-(r»
z n z u u z e w n m z - r z r a w à r : ':."?=.=“.ª.'.'«

»u :. . . . . . . . .».

u

unnurommimnumapanuum
" '
' - ' '
'
'
'
"
“"**"
»
. “º

( “ m ” ““Em
3 . 7 2 . ...:::?;=.'::ª:.:
.
'2ª;.":'rª..z..».=m'-'.

—

—

]

_
,

==r=;:=r:=_-;:ª:.';:=z.ª.:=:ª_-.'.war.:=
_':mjgf,“--=«u;-,1_=g3,
,=—,nçsgg;,g ª » M"ªm»
em» a .,..."
w.É.
m a m z w r r n i z w ª ª ª z r z z t" :" *' : : 35,1»--ªª,'
ann ' " " _:_"",'
' u
. gm
a m a , . - ..."-......aªzmmarrcztawrzlêfzzumzzrz ???-m- ufrfrf-T-m S R ª - r mm': . . . - n ' ...'.':-::.-..-..m':.f.º
......,..............-..._..............um...
;;-..-..—.-.::7-..,r—'.—.=r--.-:..-z:=:.-.....;:-.-..=.-.

“
___...
' ª "«
" " "n' “ 'a
ª(az-vamuuvnnwwncwrmnzcsna
“ ' ª " ª " " " = ª ª ª ª ª ' ª “ “ ' ª “ ' ª ” ' ª ............._...,...._..._.,..-.__.._
mª:.-::,-..z:::.'2:::-.ª.f::.:r.ªr.-::.=-:=

...._l_...ú,_,_.,..:...,_.___..__..,__ 3 3 1 , 3 :

r..,......r..,.rrdr.r......ngrrm amanha-nissan

z-zmzzazmrazzzzzrzzsztatªªf:

razv:zzz.-:-íªnwª..e.=x:º.ªrtª:.aª.z=dzzrz
.-..-.---"--;:E=:,:wá:.:::.—*.-:ÉS:-.,;=-::.=:
=:%===::=?.=ª:.:.i:.-.=;:=f -r._':'.:;aª_.:5
::=-.,,........,.....,._....,...__..._. __

' ª ' ª = ª ª ª “ ª ; : ' : : = , ._.,_
. . ' .w-.....
...-._.

Lªº22ãºLª.:7ª:.º:21T'“"ª':2?$-m&1"w'â

:.'rr.rdª:r.=rsfz-.zztªz::zzª:mnzr.:nr.z

ª““rr?fnª'rlí.“ããlaªârh.ººã”àlãªiª_íªfàã
m-urir-«ia-r-nu.
ag...-.=..- ...,.,.=....
;;s1:.":.:.':ª.m:.m...m::.z.'r.a".:ãu
na...... ....v,.n...................r..=.=r..r.r,

ªªªªªª=-'ª-"ª"-'-'ª7'—'=ª'ª=ªª-'—-ªª
razaggryâqªªgªunãgjçgza.
---_;-_=-_g_-_-,-;=;m_mx,-—-,—«-:g
............._._._..._._.....-..._._.......:.._'_._.;.._=,

"——-<==- " " " " ' “ ª ª : . ª : ' . ' : : f . “ . = ' . :

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

—

sunesn

::-:' «

----:.::.-.-:::::r;:-.-—'—':.-.:::.;':r-ª-.-n.-:

;
*.*-'*
a m a n d y “ ; -_:_»... qua-' umd-"não rn.

::::-.:;:-.—.:.': :.1'.'"'ª"'2'.:"_'t'1.'.':"r..'r£'::f.'_'

Mamma-ain

...........,......._.....-.,....__._....
.,...........-'.':.":'.:'.".'=:.'::.L'. : * “a r : ..'='.ª..::'.=:'...,.. : :

“

.

" " ' - = * -.....'.::.'..':;...=::.::::::._.......

:::'.=......=:'.:=....*_*=r:.=........:.'r:.'

.':=::r'::....::=:=::.:—.'::=;:.'::z=-.:::r_..
.'.1.':T.':'.:.='..':tLer:-.::::z : :t'.".-.:::.:'.::ª£5

a

._._....»....,......__,.=........-.._.____._., ,

um —» , : - —;.

' ,.= .,

.............._...............................

gafxsszºzzºsfâramzrm
:..._..:'.':=::;='.'=.".-=:::='....._:::.ª:=.=

Wnim-rn. manga.- . :, :.:.::::.*:."::::-..=.':.-:r::'.:T.T.'.“'*:':_—..'.:
. » - . .._.............................._. ,.
i ª n .|.“- c a...-.*.
_-,_-_-,-_----_-—--——--—-—-—a-—-——--—-—-—

=:—.='.:=.ª'*—'::.-'—-'=.'.':=a=r$'.'.==:=-E
«vaum.
MWM"!
ªu —
..>_.,....................._......,_.......
, m n a n-r l n n n n i “in-=ç g ª a inª!»
uh—
o . p ç mimm:
mo*m
...-..
, :ang-

.._...';.;..»-n,_._=.,:,a_=4....__r....:_.. [f.;-z
_, --gg:,;__,_,_,,_.eª=,;=g-,e.,=s,r.n.

—
:—
. :- : ' . L . ' . : ' : ' . . = : ' _ ' = ann-arruma- . :.:-achas.- Avai-jun.“-

m a f r á z z r z r r í z m u f z à n a r p: gn-xnnia-rçmnigpiíaéyuâeªawirtªhâtp
7-f:_«_-_-_———.:_-=-.--=,—_=;_-;-,;É_-—__r-_-;=—= .an—-'llsi-_ê“oihaçua£m-o_:ap—h—nd

_f“, ,,,,,,,ª,',ª,_wàm,m,,__w,
ºªªªªªªªªºººªªº

young-n., ug g ª i l ª g p ª º f ç h h t ualutueelumnmu-mziar

......_.....-.r...,..::-:.=:.=i.e.-...d,.,.,...»...,._.
3Z:.1':Er.ª.".2f_ª'_:_'mfu(f,r:;:::7;í'2

uimnouif-s-hu-nmauun Aum-— .l'.,'m=n'pivi—_'i

-='-T;a—'g“5;=—'—-_-,—y_-E; "
' pg.-.a.
" naun-aut a m » ; i
rrrunnguapud._n,u.m,.mnn_.mrgm..

z z m z ã m z z z r s z z m a t ": t a . - m a z e :

gº—'g;ggg'—v—*=*_1ªªª_"_i—_frfãgç;-ngª:_fk_g

muunnmzi-naimufn-mmxgd-c. ria..

- v m i “ n o u m u z r u 1 m l 1 m u n w 1 l . "n
"

"rn"

,na-z.

n :

't * “

==._—-...r......m.m-n._.n..n.........m._.
. . : : : . " . ' : . ' . 2 : ' . : . “ . ' . : : . _ - . : = 1 7a
J r t . : - : : gsmaaiutiuimuiíuinar-hnfruuua
_...
.

r.==:'-.....':ª..f.r'..ªf.":f..'ª.=7::::r
t u r ; ªFEªªEºPªÃ-“ªª'º'ªª'ª'"ªªªI*ehi-—Ma......-.»...........-........».«........-.:;.—.._ u u u r p u o n m m r u i a r r r - m n f m a m m m - n m m

2;=;:'r.=:==::.:3;£;riz1=::::a::u
«arrumar-nam»
.. a_n.
; ;-h. . .ufnjuv.
r:.*.:":r. :::':.:::1:—:=.—.-—ªª'.ª:-—'ª.'.:'.2".'::."":
" —nor putz...».
' —......
—. '»
.s.-

n
:
nu.-nuns __.._..._,.,.,,..,._,,,

. . . , -

.

.

m

.

. m
.

.

.

.

.

. . _ . ,.

.

-

.

.

"

n

***-—— ...m-ª.

a
« u m ——
",'_",“f',£' haug-“Jusmãmm

ª-nn-mhav-mv-m

bavruwCVcaqsu-uuuw
rumaram-dump»

"s-mºm-mm

-

,,ª_,,-:-_::.*;,-:;g,,_;:__;_,_
___-,;-:_-_vv__,_,_ "_, w
. ,..“=* nª“. -.. « a ,t u m «un.,' v-umª in..ri,-gay.;
:.'.:.rº-.—;:.':-.r—*—r"*i:-—'ª1r_=::r.=
f» u
»:

—

.,

. ,_ ,

uv-mninuvn-mlnqm:

à
s . + , ; -- —-_-_-_-_=_-_=—_,-_-_-:,'_*.,--_::_*—E1 gang-aranªªhànwwwhafifáàªúíaià; Zlªªªªãããªsfríàibãfããâifnºããrºª”
r o . . . - _- - u n — . - . - . _ . _ — — . - . u . n u s u — — — i n p n - i o - a u a n a n n x à y n h l x - n r ú h k l n h n n ª n n i u
n i m - u n a : mnm-ninaznuaminmmauvwnmvn
.

«

.

mm vi muda
rumuucuuninxxuvamngumuunxmuu

532957.-.-.::._:_'“.__1__-_=._.=_r._==_._.:_.....===

=;-,-,==,-,—,——;_-_-,;;_-_-_-=r_-_:_--;—-m,;y5;;;g;;—-=;
— » w w : : — v..i ' . . . . . . .*- . _ . . . - . . . - . m r . — . .» : : - u -

«"'

.

snes

.<

:

' Ol'*ICIAL
“l DA UNIAO
' -Seçao. 3
DIARIO

Nª 212, qui.nta-fei.ra, 11 de novembro de z0z1I

ISSN 1577-7059

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
EXTRATO no CONTRATO Nª 306/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO
AVISO DE LICITAÇÃO
_

TOMADA u : PREÇOS Nª s / z o n

Proc, Adm. N“ 2001/2021, Pregão FIESC/WBI llº DIB/ZUZI, Ala de Registro de PICÇDS N'

035/2021. O IvIUNICIPIO DE BARREIRAS-BA, neste ata representado pelo prefeito João
Barbosa de Souza Sobrinho denominado CONTRATANTE e a empresa: HENRIQUE P. DE

PRUÇESSQ ADMINISTRATIVO N! 0511/11
o nqunigípyg gg campo Fgrmosg, Egtadn da Bahia, em obediência à Lei Federal

SOUZA EIRELI- ME. inscrita na CNPJ/MF, sat; o n.º 08.559 ºãª/ºººljãô. dellºrfliflªªª
CONTRATADA OBI“? Dº CONTEM? Aquisicao 6ª mªiºrlªlª de ºwªªªºlªr fªªªIªªªª

que rege as licitações púbIícas de número Lei 5555/93, de 21 de junho de 1993, torna
público, que sera realizada Iicítaçãu na modalidade TOMADA na preços me 008/2021,

ªººwhº- " º ª ª º i

Formoso-BA, que acontecerá “as 09:00 horas do DIA 15 ns NOVEMBRO oz 2011 na saia de

pela secrelaria MUmClpaI de Aslminislraçao e vfarieianienld. valor mal R$ 109.507,50
Iªªººº “ºVº '“[' º ºªmIªºªºªª ªºªº “ºªfª ª ªmªºªfª ªºªªvºª) ' “EW ºªvªªªºªª 1ª
ldozel meses, awnlaf da dara da sua assinaliira. Ass.. cano/zon. ioao aarbosa de Souza

Wo Malon lanço POR LOTE, EXECUÇÃO INDIRETA cujo ooioro e a contratação do
empresa especializada no ramo de engenharia civil PARA REFORMA z AMPLIAÇÃO os
DWERSAS ESCOLAS NA SEDE , ZONA RURAL (SEGUNDA ETAPA, da município de Camp,,

ªªªªªº ºº “ªªªªº ““Mª ““”” “º ªº"“ªª'º "º ªª/ªºªª

“ãâãiºf732331532 332 É23371"3212522333? iíªaâÍ aªíiíªiãrãªiâafê; Íããííefvíiíiíí

Proz- Adm. Nª 3165/2020- CARTA coNvlig nº 025/2019, Contratante: MUNICIPIO DE

ª nªnícipªcãº, encanta-se ª díávºsicãq dg! interessados 091 _mºí_º da "SM

'

CNPJ nº IOEQAAIE/ODDZI-GG, com Eede na Rua Santa Custódia, nº 177, Barreirinhas,
Bafrelras-BA. OBJETO no TERMO ADITIVO: Prorrogação de Prazo do Contrato nº 387/1019,

www.doemarglir/campoformoso. Demais informaçoes poderao sei sullmadas junto a
Comissão Permanente de iiciraçao das 05h00min as 13h30min, com a copel, oii pelos

.

BARREIRAS BA, Contratada: AMOR ASSOCIACAO AMIGOS DO OESTE DA BAHIA, inscrita nn

pelo periodo de 0a (seis l meses, oarirndo da exislêrwia de um saldo conxraiuai no valor

www.campofarmosohagowbr, atraves ,do lllnk Farlei da Ttansparencfa/Ilcitaçdes DIJ
lele/ones 7435454302,

.

de as 1.314,00 iiirr mil e oiloceriuis e oualorze leais e sessenia Lentavos), a oonxar a

oarlir do dia 19 dl: novembro dc 1011 ata 19 de rna-o de 2011, mrinrerrdo as cIáusuIas

camoo Formoso - BA, 10 de novembro de zon.

contra!/lais, orineinaimenio ao que se refere aos valores ezeriirados inicialmente. Ass.

MARCIO FREITAS nos SANTOS

05/11/1031 —Ioâu Barbosa da Souza Saulinho Prefeito

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA N O V A

W i m DE Apmmgmg

““MTP º ª “ªºªªªº “ ª "“Cº “ ª “ m ”

ATO PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nª ooo/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nª 0459/21

"“W ºª MA ºª ªªºªmº ºª ºªªºº Nº ºª/Zºªli ““>= ººº/ªºªr Pf Nº S"?
033/2021 COIIlRf«IAI—I|E' IVIUNICIPID DL BOA NOVA. CONIRAIADA: TRATDRMASILR

do

“eªrâmâªíªíêã ºiiíêíãaããmããiªilfãºríííiÉ,ªã2'ªiáº£"Za'ÇÉ5"i%ºeããíÍimílãã
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_

»
.,
TRATORES PEÇAS, E_SERVIÇOS
VALOR R$ 394.000,00
., LTD/X,
. , CIIPJ N"_ 02, /4+5.I79/O0D3<01,
.»

p gcmu a modfI/caçao
pz ' . no lerrno de leícrênzla,
ç. forçandop E
'
resirirado
a uma hova assenlada,
. 14/11/21, às 09h00min,
. na seia onde funciona
.
. . . cujo
. oluexu
.
para o dia
o Setor de Lrolaçoes,

oIorrlenio ao Seto! agrooecuáric deste Ivlurlltíaia de Boa NDVEÉA. VIGENCIA: 27/10/1021

ª ª Éºnlfªlªãªº empresa para aeventual amet/men 0,_ aTAVE _ _ . e egs P! _

[Tmzemos c rloªrcrlld c Durma rrllI reais] OBJETO AQUISIÇÃO DE RETROÇCAVADEIRA, para

a“, Huan“,

,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
_
“ V ª º º ª “CIT/WW
PREGÃO ELETRONICD »snP Nº ulzun
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,S da Am d R i "

dE

ãreçcos,
malFormoso
erlal eIé/Igxo., gara
amanoieriçfo
minaçãoo puoi
adrioo asmiánraãi
o
e ampo
ipo menor
por lem.deoredã
e i adlareiluorrriua
cun ioen
avi as

allerações
encontra-se
à
dIspusiçâo
dos
Interessados
no
site
wwwxampoformosubaguvhr, arravee do linlr "Portal da Transparência/Ilcitações",
www.doemorgbr/caniiroformoso
oii
httpsz/lemuni:lpíoxum.I:r/pmcf/(ransparencia/Irarlsparencia_mullicipal.php.
Maiores

oifuwiclviº De soiliw -mw ªªºª-ªªª/ºººi-ªº» Prºaººirº ºªsisiªªº

DECRETO Nº 1893/1021, TORNA PUBLICO Ilcilaçãa. OBJETO: Registra dE Precos para futura

e evenliiai contrataçãa de pessoas ioridiras objetivando 0 iornerimenro de rnaleriais de

' (

o

d "

b t ' d ' t ' C"

'

'

_ A 10 _,

necessidades de PYEÍeIlura Municípal desoniriel, Fstada de Bahia, na modalidade de

,, m L

Pre Ohm

Iconos da LEI nª 10.520/Ol, Devem nª“ IOLIZA/IS, Decreto nª 7745/12, Leí complementa
n“ 113/06, subiídlzrlamente a Lei nª 8655/93 edemais legislação aplicáveis, nos termos

E
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

das exigencias esiaoeiecidas no Edllal. RECEBIMENTO m s vaoposms; nas 05h00min do

dia 11/11/2011 as 09h00min do dia 26/13/2021. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das

AVISO DE LICITAÇÃº

09h05min às 09h55min dc dia 29/11/2021, INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREÇOS: às
“(WSJ/Www bonlnalbagnlnbfl.

b

ºªmªº Fijfgãfº EM,,“ ãogºgãflgã; ª

PREGAO, na forma ELETRONICA, (.Um criteria dc julgamento do (ipa MENOR PREÇO, nos

Compras"). Para todas as referências de tempo oerá observado o horário de BrasiIia IDF].
Telefone l75l 3330-7375 o FdllaI e Divulgação dos demais atos —Diário oficial:

tdL"laõesnoh"d

amem,, 59959 3 N? 203 flag, 154, datada de 27/10/21.

consiuiçao, mazerial eielriro, maleriuI hidráulica e ferramenral para atender as

oshsoorniri do dia 30/11/1021, LOCrªsL: vvweibllrornorascom (www.tiII.cfrg,hf "Acessa BLI.

v

Llãêfiíâãiêªaãí ãáããããirªªei 5545853, eºãªfâr 2335," leuII-Iacgaâdsoz. pãêíiíçaã

PREGÃO PRFSENCIAI. Nª 15/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO 241/1021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS
INFANTIS pego s a m nlsnueulnos As CRIANÇAS que são BENEFICIÁRIAS no

PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBFI, E INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA

ªººªªª ' ªªmªª» º ª º "ºvºmªfº ª ª ªºªlr

“ºªºmWª ªLºFªº “““/ª

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CERTAME: 14/11/1021, às 03h30min. na SAL/I DE

«zumba DA PREFEITURA MUNICIPAL ENDERECO: PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 01, (sumo,

ºªªºº”
pREFlgn-URA MUMCIPAL DE CACULÉ

CANAVIEIRAS —BA, CEP: 15350-000. o edltaI e seus anexos podelãn ser rerirados por melo
do sire; https uwwweanavieirasba,aov.br/sire/edirais

AVISO ns LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 1/2021

ADALBERTO CARDOSO nos SANTDS NETO
pfªgªºIfº

oirioiiioioio de CACULÉ BA torna pública, para eonhecimenro dos inreressados,

JVIªº ªª "ºmªºªº

que será realizada aiiciração no dia za de novembro de 1011 as ahaomin na modalidade
Tomada de Preços nª 001/2071, processo Adminlslraiivo Nº 109/2031. lipo MENOR meço

PREGAO ElETªºNlf-“º N' 45/2021
_

PoR EIl/IPRFITADA POR IOTE, arealiiar-so em sua sede, em sessao pública, ria forma da Lei
Pede/di nº seas/sa e alteração oosroriores, objetivando a eonlralaçao de empresa/asi
rsoeeiallzadafas) para execução de obra eserviços do engenharia do Reformas nas Escolas

A POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRAM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE z RISCO SOCIAL, em

contendo uma ESCDIE. de ZICDVUO CUM Da ÚESCTIIOS 0105 anexos que Inlegram 8512 IESDECIIVO

CQNÇEQ5ÃQ DE BENEFICIOS EVENTUAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA

Editai. Acs lintereasados, o Edital eslava a disposição "ª íntegra "º Iªªk» PºHªI 4ª

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. A sessão ocorrerá no dia 24/11/1021, as 13h00min,

Municipais. 0º lllumcípio de Caculé —Bahia, do tinc menor ºrªsº nºr lute. cada lute

IIEIISWÉIICIE
rCÍIIIªid
S-IIÉa n aºfàºªlgIºâº'"º'ª,f,'ªã'gªgênçã'ª
inormaç e s l u nrmmtfrª
o a o s e o r cIIUIIICIGBI
u m p e e nde
gxe
saeenm
Ul a i o s a - º ,
Caculé/EA e CEP 05300-000, das 07h00min às 13h00min ou via iz-rnail:

PREGÃO ELETRONICO N 047/1021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 240/1011.
parem: AQUISIÇÃO cie FRANGOS INTEIROS CONGELADOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONSONANCIA AO QUE DISPÓE A LEI MUNICIPAL N' 1034/2015, QUE TRATA SGBRF A

No- PORTAL ns iicmçcss
eseus anexos poderão ser
: ” no
, :aANco
_ i -na BRASIL,
. , oedixai
i,
"wªªºª º" '"“ d“ “ º “º ”

lioilocaogacaoule_oa.gov.br. os demais aios desfe piocesso serão publicados no Diario

Pregoeiro

CacuIé/BA, 11 de nuvemhm de 2011.

“"Nº

“ªªººªºººm '

ADALBERTO CARDOSO DDS SAN-ms "Em

OIíciaI do Municipio.

Av|so DE ucfrAçÃo

gªgªãá|_'“ªª'ªº

9115510 PRESENCIAL Nª zA/zon

pRgFHTURA MUNmlpAL ng comu

PROCESSO AnMiNisjRArivo 245/2021. 001510: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANO,

AVISOS DE LICITAÇÃO

ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CFRTAME:

pRgGÃQ grgmomco Ne 38/2011

25/11/2021,
As OSHBDMIN,
NA N?SALA
DE REUNIOES
DA FREFEIÉURA
ENDEREÇO. PRAÇA
DA BANDEIRA,
G1, CENTRO,
CANAVIEIRAS
- EA, EP: 45.IIQÉIÃIÉSAL.
,O

Q Pregoºiro da PM de CAIRU comunica que reªlirªfá LICITAÇÃO. PARA
PARTICIPACAO OU SIMPLES AÇOMPANHAMENTD DA MESMA, O INTERESSADO DEVERA

EDITAL E seus ANEXOS PODERÃO SER RETIRADQS POR MEIO no SITE:
https://www_canavieíleybagov.[“white/editais

ACESSAR, NA INTERNET, A PAGINA vvwwuIlcítiarletcomlJl. A Sessão pública eletrônica

sera aoena as 09h15m (HORARIO ns BRASILIA] do dia za de Novembro de 1021.

a n a l o g u e Candoso pgs Samos Ngm

oia-mo: FGKNECIIVIEIIIO Dl: FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS _ ACESSÓRIOS DE

emanam

SEGURANÇA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DL CAIRU, EXCLUSIVA A MICROEMPRESAS —

ME, ENIPRESAS 05 PEQUENO yom -weMEI] TELEFONE. l75lA3ss3-2151, RAMAL;

216

EDITAL

E

DIVULGACAO

DOS

DEMAIS

ATOS

v

DI RIO

PREFEITURA MUNICIPAI- DE CANDIBA

OFICIAL-SITE:

wvm/cdirubagoª/
big) v/Wwaul
icilanemcom
br. CAIRU- DECRETO
- BAHIA,Nº10/11/2021.
CARLOSDE
BENEDITO GUIMARAES
mi SILVA.
PREGOEIRO
soa, DATADO

AVISO DE “CEI-AÇÃO
Pªºª Ã
º VPESENCWN ªº/ªºª ' s'"“

02/03fZLV1

A

OBJETO: Registro de preços para fulura e evenluai aquisição de

pRzGÃg ELETRÚMCQ Ne 35,201,

ç Pregneãro da lªlvl de CAIRU comunica que realizará LICITAÇÃO, PARA

resina e verniz, desrinados a construção, reforma, _manutenção e demais

serviços necessarias, oare atender às demandas das diversas Secretarias deste

Município. DATA: 24/11/1011. HORÁRIO: 09h00min. CRITÉRIO: Menor Preço.

PARTICIPACAO DU SIMPIES AÇOIVIFANIIAI/IFNTO DA MFSMA, O INTERESSADO DEVFRA

LOCAL: Sala de licitação na sede da Preleizura MunicIpaI, situado na Pfaçd

calcio: AQUISIÇÃO DE CARRINHOS TIPO PLATATORMA, CAIXAS E PALLETS, PARA

cand,“

ACESSAR, NA INTERNET, A PAGINA www IIUIgneLLD/rnbl. A Sessão pública eletrónica
str/á aberta 'a'. IIIIVOD/rl (HORARIO DE BRASILIA) do dia 24 de Novembro de 2021.

SECRET-W” MWCIFAL PE ªººªªºªº “ “ M C P ” Aº ªªªTªMª "ºªªºº º º
MUNICIPIO ne CAIRU, EXLLUSIVA A (MICROEMPRESAS - mz, EMPRESAS 05 PEQUENO
PORTE - sw e MEI). m. i75l 3553-2151, RAMAL. ua. EDITAL e DIVULGAÇÃO nos
DEMAIS ATOS - DIARIO OFICIAL-SITE: wufvucairujidgowbr e ivviiwiicixaneocombr.
Cairu . Bahia, 10 de novembro de 2021.
CARLOS BENEDITO GUIMARAES DA SILVA
Pregoeiro

“ne, rea

pvna

vnnfkyiu aa mdnrrw aroma

às): nue/raw, ““ECW vvrsuíª-l-Uuªªªºflllªl veªo noim- nsaaxoniizmzu

Kennedy, ne m, cer-mo, Candiba . geme, cgp; 453304700, o genial eslará e
dispºsiçãº 505 intemªªd,” na portal da Transpªrênzgª do Município de

endzrew

detrõniw,

hmxuwwweandloaba,gov.or/rransoarencia/romoras/lieizacoes. Podendo scr
1
“ “|, f.?dº “"ª. ª""ª,-"_ ªª" u_u' “ |.W. ª ª ª ª ªhº x'_"ª"ªº"ª
º,, “ “ª ªª dª dª P'ª f ª“,! “"ª
MªmªlºªI ªª Cªªdlªª/ªªi ªªª ºªhººfm" ªª HhººmªºCandiba/Ba, 10 de novembro de zon.
SOLANGE SOUZA SILVA
Pregoeira

Bnçuml-rlm zxvinadn digiulmenw mnha/m: w n' 7.100 zo. nihil/mm, l c p

dire innirvi ainfraesrrinvra ee chaves Nhllux lrasIIelva -inv-eram g

epiz.AªnoáitaáeíªíiiTsáãe
ra bdº202

C.
a"“

1

DÍMUNIOIPEO
áTÍO Oficialdo

Licitaões

"
ESTADO D A BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU_
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

vM

.

DIREITORIA DE COMPRAS, CONTRATOS ELICITACÓES
AVISO DE LICITAÇÃO
E D I T A L N ª 077/2021

PREGÃO ELETRÓNICO Nº 038/2021

A Prefeitura Municipal de Caim, por meio de seu pregoeiro, toma público que se realizará aLicitação:

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 03812021. Tipo: Menor Preço por lote. Tem como objeto:
Contratação de empresa especializada para fornecimento de ferramentas, equipamentos eacessórios de

as necessi
ades Prefei
da Secretari
a decipAdmi
gação.na-manutençãoãdeapraças,
jsegurança
ardins, viapara
s públatender
icas ecemi
térios, ddesta
tura Muni
al deniCai
ru, Estado dasBali zgscxclusivzinã» _ ' -—
(Microempresas —
ME, Empresas de Pequeno Porte -EPP eMicroempºi-eãendedor Individual —
MEI). _“
._

aé

[

?

|_

_

«

Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, ointeressado deverá acessar, na

fj?

internet. apágina itu-w.Iicitanetenmbr. As propostas comerciais serão recªbidas_a partir das 08h:00m ;,

dodi
l/2021abertaate'às09h:
00mdodi
l/202l. pormei
stemaelàroletdrôeni2021.co.vA'ses ão»públvica _-Í" _. if,f,
eletrônia 22/ca1será
às 09h:15m
(horárioa 24/de1Brasília)
do dia o24dosi
de noveml
PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAlS/OBRAS/SERVIÇOS: De acordo com oEdital.
y

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Lote.
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Oedital eseus anexos encontram-se disponíveis nos sites XVWWHÍÍCÍÍBHCLCOmÃQF-WWWHCQIITUJH.0V.br'

=;“

ev. além do Edital, as infomações complementares poderão ser solicitadas junto a' Diªretoria de t, —
É
Compras, Contratos eLicitações, através do Setor de Licitações, nos dias úteis, na sala dz? Comissãt! '»,"
,=

l-

'

Permanente de Licitação, situada no Complexo Administrativo Diogo Magyãlhãies BrandÍoJf-Prâçà
.

'-

,

.

1ª-

Marechal Deodoro, nª 03, Centro, nesta cidade de Caim - Bahia, CEP 4S.420-0É?)!,ªªdàs-08:00HS,às-ªf
l2:00HS e das l3:00HS às l7:00HS, Telefones: (75) 36S3—21Sl, Ramal: 214, m " o r e-mail:

licitacaoªcaimbaoubr

?

't

.

»_;

'

«'

v
t

A ijã =(; n- vw .;
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*a, l,

Cairu -Bahia, 10 de novembro de"202l.""""——àªvªçª

Carlos Benedi
to“ guimarães da Silva
'
PregoeiroÁOficial " 'ª-s—____ _I f
a:» =

——-

Praça Marechal Deodoro. 03 - Centro - Tel: (75) 3653-219
C A I R U / B A . CEP: 45420-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0AZKORYRJK+TGFDAEGTMWG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Quinta-feira à

Cafu

ª

3 - A n o - Nº 5 3 3 8

Estado da Bahia

PREFEITURA M U N I C I P A L D E c A m u

É

r - o

11 de Novembro de 2021

CNPJ Nª 14.23S.9D7/D00l-44
a

EDITAL N º 077/2021

PREGÃO ELETRONICO Nº 0148/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N ª 4 6 6 / 2 0 2 1

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 —A n e x o l d e s t e Edital.

Registro
Pre as de

l listrumento Contratual

. .
Forma de Adjudicação

M E EPP MEI

D

I

Termo de Referência.

CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA SILVA

i

Pregoeiro

'

Decreto n º 503 de 0 2 d e m a r o de 2021
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__ EDITAL Nº 077] 2021
PREGAO ELETRONICO Nº 038/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 4 6 6 / 2 0 2 1

0 Município de Cairu, por intermédio do Pregoeiro, designado pelo Decreto 503 de 02 de março de 2021, torna 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.licitanet.com.br/,

que será processada ejulgada de acordo com as disposições deste edital ede seus anexos, da Lei nº 10.520/2002, Decreto
nº 3555/2000, Decreto Municipal nª 501 de 02 de março de 2021, Decreto Municipal nª 551 de 17 de março de 2021,
Decreto Federal nº 10024/2019, Lei Complementar nº1Z3/2006 e alterações, e subsidiariamente, no que couber, a Lei
8566/1993, na sua atual redação.

Acolhimento das propostas de preços: das 08h00min 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 Brasilia).

Abertura das propostas: Ãs 09h15min do dia 24/11/2021.
Local: www.licitanet.com.br

Pregoeiro: Carlos Benedito Guimarães da Silva
E-rriail: licitacaorãicairinba.ov.br
1.

D 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 necssidades 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..

1.2. Exclusivo ã (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, oorn
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 Brasilia - DF e, dessa forma, serão registradas no Sistema 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 início da disputa.
2.3.
O horário 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 comunicação 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 1214/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147/14 e
que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante neste edital e seus anexos.

3,2.
Alicitante enquadrada como MEI, Microempresa 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 beneficios 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 asanção prevista no Art. 7º da Lei
Federal Nº. 10.520/2002.

3.4.
Poderão participar deste Pregão os interessados que atuem em ramo de atividade pertinente e compatível com o
objeto licitado, que atendam às exigências do Edital, e estejam credenciados no sistema “Iicitanet”, constante da página
eletrônica w w w . l i c i t a n e t . c 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 “Iicitanet", também deverão informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua caneta utilização.
3.5.1. Para participação d a t e 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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3.5.3. Declarar em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitaão, que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, riem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos.

3.6.

3.6.1.

Não poderão participar deste Pregão:

Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Municipio 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;

3.5.4.

Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no Pais;

3.6.5.

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

concurso de credores, concordata, fusão, cisão ou incorporação;

3.6.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
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 o direito de licitar e contratar com a Administração suspensos ou que tenham sido declaradas
inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.
3.7.
Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido aos microempreendedores
individuais, microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n.º 123/2006, de 14 de dezembro de
2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das exdusões relacionadas no artigo terceiro da referida Lei.
3.8.
Conforme estabelecido na Lei Complementar 123/2006, será assegurada preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

3.8.1.

Para usufruir dos beneficios estabelecidos na Lei Complementar IZB/2006, a licitante que se enquadrar como

microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá declarar-se como tal, devendo apresentar certidão que ateste o
enquadramento expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por
intermédio de consulta realizada no sitio wwwmeceitajazenda.ov.brsimles nacional, podendo ser confrontado com as
peças contábeis apresentadas ao certame licitatório.

3.8.2. O próprio sistema disponibilizará à licitante a opção de declarar-se como microempreendedores individuais,
microempresa ou empresa de pequeno porte. A não manifestação de enquadramento, quando indagado pelo sistema
eletrônico, implicará no decaimento do direito de rectamar, posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos
beneficios estabelecidos na Lei supramencionada.

4.
DA REPRESENTAÇÃO EDO CREDENCIAMENTO
4.1.
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para
acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, 5 1º, do Decreto nº 5.450, de 2005), no através do site https://Iicitanet.com.br/.
4.2.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu

representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma
Eletrônica (art. 3º, ij 6º, do Decreto nº 5.450, de 2005).

4.3.
Ouso da senha de acesso pela licitante e' de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou o Município de Cairu, promotora da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art.3º, E5º,
do Decreto nº 5.450, de 2005).

5.

DA DESPESA EDOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

5.1.
As desesas decorrentes da resente licita o correrão à conta das - uintes dota ões:
UNIDADE GESTORA
FONTE
PROJETO ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA I
PROGRAMA DE

NATUREZA D A DESPESA

TRABALHO
33.90.30.0D.00

6.

DA APRESENTAÇAO DA PROPOSTA EDOCUMENTOS DE HABILITAÇAO

6.1.

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado eo preço, até a data eo horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente aetapa de envio dessa documentaão.
6.2,
0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitaâo exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha,

6.3.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que
haja alguma restrição de regularidade Hscal 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 eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema o u de sua desconexão,

6.5.

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema;
3
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6.6.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.7.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classihcado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6,8.
A proposta de preço deverá ser apresentada, exclusivamente, no sistema eletrônico Licitanet, sendo obrigatório,
sob pena de desclassihcação, o preenchimento do campo especiâco do sistema contendo a especificação 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, levando-se em consideração a moeda corrente nacional;

6.9.
Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, a licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
6.9.1. Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificaçõa constantes do Anexo I - Termo de
Referência;

6.9.1.1. Para que seja verificada a conformidade das especificações do objeto da proposta enviada pelo licitante com o

objeto desta licitação, a proposta deverá ser detalhada contendo: especificação do objeto, com seu respectivo valor
individualizado.

6.9.2.

O valor do serviço ou produto ofertado pela licitante será de sua exclusiva e total responsabilidade, não lhe

cabendo o direito de pleitear sua alteração.

6.9.3. No preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes ao produto ofertado, como impostos, taxas,
fretes, contribuições e outras que se Hzerem necessárias ao pleno e completo fornecimento do objeto deste certame.
6.10. Aapresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital
e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposiçõs nela contidas, assumindo o proponente o
compromisso de fornecer os produtos nos seus termos.

6.11.

A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou

qualquer outra condição não prevista no Edital.

6.12.

0 valor proposto deverá ser cotado em moeda nacional, em algarismo e por extenso. Ocorrendo discrepância entre

os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos.
6.13.
Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não Ihe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.14.
A licitante não poderá alegar erros ou omissões praticados na proposta, com o intuito de aumenmr o preço ou
desviar-se de obrigações previstas em legislação.

6.15.
A proposta deverá ser digitada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem alternativas, emendas, rasuras
ou entrelinhas; com todas as folhas rubricadas, exceto a última, que deve ser assinada pelo represenmnte legal da
empresa, e dela devem constar:

6.151. Razão social do proponente, endereço, CNPJ, número da conta corrente, Agência e respectivo banco e, se possuir
número de telefone e endereço eletrônico (e-mail).
6.151. Declaração de que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como fretes, seguros, taxas, impostos e
outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.

6.153. Unidade do produto cotado, descrição da embalagem primária e, se houver, da secundária, como "lote".
6.154. Preço unitário e total do item cotado, expresso em real, sempre em valor igual ou inferior ao valor de referência
cotado pela administração.
6.155. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias;

_

6.156. As propostas deverão conter, ainda, a indicação das marcas e modelos dos itens, sendo que a ausência destas
informações poderá acarretar a desclassificação do licitante.

6.16.

Ocorrendo diferenças entre as especificações dos objetos licitados descritas no presente Edital e a descrição

publicada no sistema eletrônico Iicitanet, prevalecerão as constantes deste Edital.
6.17.
O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da empresa proponente deverá ser o mesmo da que efetivamente
fornecerá os produtos/materiais objetos da presente licitação.
6.18.
O preenchimento da proposta deverá conter:
6.18.1. Valor unitário e total do item;
6.182.
6.183.

Marca d o s itens.
Modelos d o s I t e n s

6.19.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.

INEXIQUIBILIDADE DA PROPOSTA

7.1.
Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios, de valor zero ou de tal maneira inferiores aos
preços correntes no mercado que, em conjunto, não propiciem a cobertura de todos os custos decorrentes da contratação e
tornem as respectivas propostas manifestamente inexequíveis;
7.1.1. se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos

complementares, o Município de Cairu dará a licitante à oportunidade de demonstrar a exequibilidade da proposta, podendo
ainda, de modo paralelo, efetuar diligência, na forma do â 3º do art. 43 da Lei nº 8566/93, para efeito de comprovação de
sua exequibilidade, podendo-se adotar dentre outros, os seguintes procedimentos:

7.1.1.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justiâcativas 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. verincação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou corn a iniciativa privada;
7.1.1.5. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Estadual ou Municipal;
4
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7.1.1.6. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

7.1.2.

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

propostas, devendo apresentar as provas ou indícios que fundamentem a suspeita;

7.1.3. Não serão desclassificadas as propostas que consignem preços signihcativamente inferiores aos de mercado, ainda
que o Pregoeiro as tenha considerado manifestamente inexequíveis em primeiro momento, se posteriormente for
demonstrada sua viabilidade pela licitante;

7.2.

Será desclassificada a proposta que, apo's as diligências, não corrigir ou justificar eventuais falhas apontadas pelo

Pregoeiro.

s.
DA ABERTURA DA SEÇÃO
8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ooorrerá na data e hora indicadas no
preâmbulo deste Edital, no sitio www.licitanet.com.br

8.2.
Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
8.3.
Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo
sistema ou de sua desconexão, seja qual for o motivo.

9.
CLASSIFICAÇÃO EDESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1.
O Pregoeiro verihrará as propostas apresentadas, desclasslficando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especiiªlcações técnicas exigidas no Tenno de Referência.
9.2.
Também será desclassihcada a proposta que identifique o licitante,

9.3.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por

todos os participantes.

9.4.

A não desclassihcação da proposta não impede o seu julgamento deõnitivo em sentido contrário, levado a efeito na

fase de aceitação.

9.5.

0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de

lances.

10.
DA FORMULAÇÃO DE LANCES
10.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro, vedada a identificação
d o licitante.

10.2.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item/lote ou percentual de desconto.

x0.3.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras

estabelecidas n o Edital.

30.4.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele

ofertado e registrado pelo sistema.

10.4.1. Caso deãnido no Termo de Referência deste Edital, o intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre

os lances, incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.
10.41. Em caso de lances idênticos, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

10.43, Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
10.4,4. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente
inexequível.

10.5.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a vês (3) segundos, sob pena de serem automaticamente dscartados pelo
sistema os respectivos lances.
10.6.

MODO DE DISPUTA “ABERTO”:

Quando adotado o modo de disputa "ABERTO" para o envio de lances no pregão eletrônico o os licitantes apresentarão
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

10.63. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da
sessão pública.

10.61. A prorrogação automática da etapa de lances, de que traia o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.

10.63. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encenar-se-á
automaticamente.

1D.6.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justincadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução
do melhor preço.
10.7.

MODO DE D I S P U T A “ABERTO E FECHADO”:
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Quando adotado o modo de disputa “ABERTO E FECHADO" para o envio de lanca 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 período de tempo de até 10 (dez)
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
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 corn preços ate' 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final efechado
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 dennidas neste item, poderão os autores dos
melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, o qual será sigiloso ate' o encerramento deste prazo.

10.73. 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 classiãcado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o

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

107.4. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso
nenhum licitante classincado 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 desconsiderados pelo

pregoeiro, devendo aocorrência ser comunicada imediatamente àSecretaria Murlicipal de Administração;
10.81. Na hipotese do subitem anterior, aocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
10.9. No caso de desconexão com oPregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, osistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sem prejuizo dos atos realizados.
10.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação.
10,11. OCritério de julgamento adotado será o indicado no Termo de Referência.
10.12. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
11.

DA NEGOCIAÇÃO

11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste edital,

11.2.

Anegociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

11.3.

A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODERÁ ADQUIRIR ITENS coM VALORES ACIMA DA MÉDIA ne PREço

COTADA PELA ADMINISTRAÇÃO.

11.4.

O sistema disponibilizará campo próprio para as mensagens do Pregoeiro cabendo as licitantes acompanhá-Ias,

sendo possível, a partir deste momento, a manifestação da licitante convocada pelo Pregoeiro.
11.5, (“also não sejam apresentados os lances pelos licitantes, será verilºlcada a conformidade da proposta de maior
desconto e menor preço apresentadas por eles (MENOR PREÇO POR LOTE).
11.6. Encerrada a negociação, a emprsa licitante que apresentar o menor preço flnal deverá encaminhar Proposta
readequada ao lance flnal e negociação, quando houver, na forma prevista no item 12.1 deste Edital;
11.7. Asessão será suspensa para aguardo da Proposta readequada e respectiva Documentação de Habilitação, cabendo

ao Pregoeiro informar, através do Sistema Eletrônico, adata ehorário para retomada do Pregão;
12.

FASE D A A C E I T A B I L I D A D E DAS PROPOSTAS

12.1. A licitante classificada, provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar através do endereço eletrônico:
www.licitanet.com.br através da opção “DOCUMENTOS" no sistema Iicitanet, em arquivo único ou em quantos forem
necessários, no prazo de até 02 (duas) horas, após a convocação via sistema pelo pregoeiro, a proposta de preço
readequada ao ultimo lance (MENOR PREÇO POR LOTE), para consulta do Pregoeiro. Caso não ocorra no tempo previsto a
empresa será automaticamente desclassificada;

12.11. Caso haja qualquer fato superveniente que impeça o envio da proposta readequada via sistema Iicitanet, será

aceito excepcionalmente seu envio por e-mail mediante manifestação do pregoeiro via sistema.

12.2. A (s) proposta (s) de preço(s) classificada (s) provisoriamente em primeiro lugar para cada LOTE será examinada
quanto ao atendimento das especificações do objeto e valor apresentado, cabendo ao Pregoeiro (a), auxiliado (a) pelo (a)
responsável indicado pela unidade solicitante (responsável pela elaboração do termo de referência), decidir, motivadamente,
a respeito da sua(s) aceitabilidade(s);

12.2.1. Decidida pela aceitação da (s) proposta (s) de preços, o (a) Pregoeiro (a) passará afase de habilitação;
12.2.2. se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias,

o (a) Pregoeiro (a) examinará as propostas subsequentes na ordem de classlhcaêo, e assim sucessivamente, ate' a
apuração de uma que atenda ao Edital e seus anexos;

12.2.2.1.

Ocorrendo a situação 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;
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12.4. No mesmo prazo de apresentação da Proposta de Preços do 1º colocado, é facultado ao Pregoeiro solicitar as
propostas dos demais classlõcados, tantos quantos necssários, quando pertinente para agilização do procedimento;
12.5. A indicação do lance vencedor, a classihcação dos lances apresentados e demais informações relativas à sasão
pública do Pregão constarão da Ata, sem prejuízo 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 Iicitanet,

12.7.

Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas readequadas, sem convocação para contratação,

õcam os licitantes liberados dos compromissos assumidos (Art. 64 53º da Lei Federal nº. 8566/93 c/c art. 6º da Lei
10.520/OZ).

13.
DA HABILITAÇÃO
13.1. Concluída afase de aceitação da proposta de preços, o pregoeiro dará início a fase de habilitaão que consistirá na
análise da documentação de habilitação da empresa licitante classihcada 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
habilitaáo, enviando documentação comprobatória na forma estabelecida na legislaáo, via sistema por meio eletrônico
pela opção "DOCUMENTOS" do sistema “Iicitanet", para que seja impressa pelo Pregoeiro ejuntada ao processo.
112.1. Para comprovar autenticidade na documentaão de habilitação enviada anteriormente via sistema Iicitanet, a
licitante deverá encaminhar no prazo máximo de 3 (trà) dias úteis, as cópias autenticadas ou originais para que seja dada

fé pública aos documentos pelo Pregoeiro ou membro da equipe de apoio.
__
13.22. A não remessa dos documentos no prazo acima indicado acarretará a DESCIASSIFICAÇAO da licitante.
13.3.
Para habilitação na licitação exigir-se-á dos interessados a documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
I I - qualificação técnica;
H I - qualificação econômico-financeira;
I V - regularidade fiscal e trabalhista;
V - declarações, conforme descrição detalhada no item 1.3.3.5.
133.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
13.3.1.1.
Cédula de identidade do representante legal da empresa;
133.11.
Registro comercial, no caso de empresa individual e MEI

13.3.1.3.

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, certificado das condições de microempreendedor

individual, devidamente registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos
documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;

13.3.1.4.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando aatividade assim oexigir.

13.3.1.5.
Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela
Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional
de Registro do Comércio —DNRC.
13.31. Relativos à Qualificação Técnica:

13.3.2.1.
1 (um), ou mais, Atestado (s) ou Declaração (ões) de Capacidade Técnica operacional firmada (s) por
entidade (s) da Administração Pública ou empresa (s) privada(s), os quais comprovem que a licitante fornece ou estar
fornecendo, de forma satisfatória, os produtos compatíveis com o objeto deste Pregão;
13.3.2.2.
Alvará de Licença e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito
Federal.

13.33. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

13.3.3.1.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados da
forma da lel, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por indices oHciais quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação
da proposta,

133.12.

Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

13.3.-I. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
13.3.-tl.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

133.42.

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

133.43.

Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, fomecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

13.3.4,4.
Prova de regularidade para com a Fazenda Btadual do domicilio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei, expedida de forma conjunta pela Procuradoria Geral do Estado do Bahia, nos termos do
Decreto Estadual nº 28595 de 30/12/1981 (Celtidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado) e pela Secretaria da Fazenda

do Estado do Bahia, com base na Lei Nº 3.956 de 11 de dezembro de 1981;

13.3.4.5.

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

equivalente, expedida pela Prefeitura Municipal;

13.3.4.6.

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

Econômica Federal;

13.3.4.7.

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

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011.
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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 Escal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
13.3.4.8.1.1.
Havendo necessidade de regularização da documentação fiscal e trabalhista que compõe a referida

Documentação de Habilitação, alicitante 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,
prorrogáveis por igual periodo, a critério do MUNICIPIO 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 8566/93, de 21 de junho de
1993, sendo facultado à Administração convocar às licitantes remanescentes, na ordem de classihcação, ou fracassar a
licitação.

133.5. As licitantes deverão apesentar a Declaração Conjunta, conforme Anexo V;

13.4.

Os documentos Hsicos 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—0O0, Telefone
(75) 3653-2151, ramal 214.

13.5.

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

especificação abaixo:
ETIQUETA DO ENVELOPE
Município de (“airu

Comissão Permanente de Licitação - CPL

“

Pregoeiro: Carlos Benedito Guimarães da Silva
Pregão Eletrônico n.º DSB/2021

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DA EMPRESA ARREMATANTE (CNPJ)

INDICAÇÃO DOS ITENS/ LOTES ARREMATADOS

13,6.

Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicaâo do

número de inscrição do CNP).

116.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da Hilal,
exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

13.7.

Se a licitante, classiicada provisoriamente em primeiro lugar, após aanálise da documentação comprobatória pelo

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

137.1. Em caso de inabilitação da licitante classificada em primeiro lugar, o pregoeiro retornará a fase de aceitação da
proposta echamara asegunda colocada para averiguação do estipulado do item 12 deste edital.
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 01 (urna) hora, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma

imediata e motivada, em campo próprio do sistema Iicitanet, manifestar sua intenção de recurso, com registro da síntese
de suas razões.

14.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor;

14.11. OPregoeiro examinará aintenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do

sistema.

14.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá enviar as razões do recurso por meio da opção
“DOCUMENTOS” do sistema eletrônico www.licitanet.com.br no prazo de 3 (dês) dias contados da data que postou sua

intenção recursal, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

14.2.

Para justiõcar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, a licitante

interessada poderá solicitar vistas dos autos a partir do encerramento da fase de lances.

14.2.1. 0 pedido de solicitação de vistas aos autos deverá ser formalizado junto aComissão Permanente de Licitação.
141.2. Ao ter conhecimento do pedido de vistas, o pregoeiro deverá possibilitar o acesso imediato do licitante recorrente
aos autos do Processo Licitatório, com o devido acompanhamento e assinatura do Termo de vistas pelo representante da
empresa.

14.3.

As intenções de recursos não admitidos e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade

competente, que decidirá no âmbito administrativo, acerca dos questionamentos apontados pelo licitante recorrente.
14.4.
0 acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.5.
O recurso contra o resultado da licitação terá efeito suspensivo no tocante ao item do objeto ao qual o recurso se

referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando da decisão final da
autoridade competente.

14.6.

Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas.

15.

DA ADJUDICAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO
8
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu - BA - cep: asAzoow

(Telefax) (15) 3653-2151, ramal: z u
E-mall:
PREGÃO ELETRONICO Nª usa/zon
Página B de z s

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OAZKORYRJKI-TGFDAEGTMWG
Esta edição encontra-se no site oncial deste ente.

Dlárlt) Oficial do

.

Ca|ru

ç

15 .1.

11 de Novembro de 2021

11 - A n o - Nª 5 3 3 8

Estado
da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

33;

%

Quinta-feira

CNP) Nº 14135307/0001-44

à

O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver reculsos, hipótese em que a

adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

15.2.

A homologação deste Pregão compete à autoridade 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 a adjudicação, sendo constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará a licitação e formalizará a contratação por intermédio de Contrato.
16.

D O CONTRATO

16.1.

O Município de Cairu hrmará 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 Licitante (s) Vencedora (s) que tenham

servido de base a presente licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
16.3.
O Município 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 dealir o direito à contratação, sem
prejuizo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8566/93.
16.4.
Por ocasião da assinatura do Contrato, verificar-se-á se a Licitante(s) Vencedora(s) mantém as condições de
habilitação.

16.5. Quando a licitante convocada não assinar o Contrato no prazo e nas condições estabelecidas, será convocada a
licitante remanescente, na ordem de classincação, para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições proposta
pelo primeiro classihcado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. Caberá ao
pregoeiro àverincação da adequação da proposta edas condições de habilitação, obedecida àordem de classificação.
17.

DA VIGENCIA DO CONTRATO

17.1.

Quando houver a necessidade de contratação, a vigência do contrato hca adstrita aos parâmetros estabelecidos

pelo artigo 7, da lei 8666/93.

18.

DAs coNDIções DE RECEBIMENTO no omero DA LICITAÇÃO E DA FORMA DE EXECUÇÃO/OU

FORNECIMENTO

18.1.

Os produtos serão recebidos e aceitos em estrita conformidade com as exigências estipuladas no Termo de

Referência, Anexo I deste edital.

18.2. As futuras aquisições provenientes deste termo de referência serão realizadas sob a forma de fornecimento
parcelado, de acordo com a necessidade da administraão, no periodo de 12 (doze) mesa.
19.

DAS OBRIGACOES ERESPONSABILIDADES DA CONTRATADA EDO CONTRATANTE

19.1.

Estão elencadas no Termo de Referência e Minuta de Conurato.

20.

F O R M A DE P A G A M E N T O

20.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, até o 10º (décimo) dia útil após atesto do õscal, mediante
apresentação da fatura, devendo esta ser aceita e atestada pelo servidor público designado como gestor do contrato a ser
firmado entre as partes eapós acomprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social);
20.2. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio de ordem bancária contra qualquer entidade
bancária indicada na proposta, devendo para isto, ncar explicitado o nome do Banco, agência, localidade enúmero da conta
corrente em que deverá ser efetivado o crédito;
201.1. O CNPJ do documento fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preço, sob pena de cancelamento da Nota de
Empenho emitida.

20.3.
A Secretaria da Fazenda do Município de Cairu, reserva-se o direito de suspender o pagamento se o objeto do
presente CONTRATO for entregue em desacordo com as especincações constantes do Edital;

20.4. Antes de cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, será verihcada a situação da mesma no que tange 'as
condições de habilitação exigidas no presente certame. Sendo obrigatório a CONTRATADA apresentar as guias de
recolhimento do FGTS e Previdência Social.

20.5. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no CONTRATANTE
em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
Administrativa ou judicialmente, se necessário;

20,6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo CONTRATANTE, ovalor
devido deverá ser acrescido de atualização hnanceira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mà, ou 5% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

I = (Tx/mo) 365 EM = I x Nx VP, onde:
I = Indice de atualização hnanceira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
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20.61. O Município de Cairu não estará sujeito à compensação financeira a que se refere à cláusula anterior, se o atraso
decorrer da prestação irregular dos serviços ou com ausência total ou parcial de documentaóo 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 corn as
justincativas emotivos, eser submetidos àapreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para
verihcar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação 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 Liquido, 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.

20.9.

Se a CONTRATADA for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, houver optado pelo Regime Especial

Unincado de Arrecadação de Tributos e Contribuições instituido pela Lei Complementar nº 123/2006 (Simples Nacional) e
apresentar uma declaração ao CONTRATANTE, hcará dispensada das retenções previstas no item anterior, conforme
dispuser as normas vigentes.

20.10. Se for dispensado das retenções de tributos na fonte, aCONTRATADA 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 limite para

apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos Gnanceiros do último
reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se avariação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com base na
seguinte fórmula:
R = [(I —IO). P] [IO
Em que:

a) Para o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
I = indice 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 = índice relativo ao mês do inicio dos efeitos ânanceiros do último reajuste efetuado;
P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado.
21.2.

Os reajustes serão precedidos de solicitação do CONTRATADO.

21.3.

0 CONTRATANTE deverá assegura-se de que os preços contratados são compativeis com aqueles pradoados no

mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.
21.4.
Será considerada como data de início dos efeitos financeiros do reajuste a data de aniversário do reajuste anterior
ou, se as partes assim o convencionarem, uma data subsequente.

22.
DAS SANÇõES ADMINISTRATIVAS
22.1.
Em se tratando dos casos discriminados nas alíneas a seguir, e levando-se ern conta o caso concreto, o nível de
gravidade e os prejuizos causados à Administração, o licitante poderá ficar impedido de licitar e de contratar com o
Municipio de Cairu pelo prazo de até 6 (seis) meses:

a) Não mantiver sua proposta ou solicitar ocancelamento do lance depois de finalizada àetapa de disputa ou, ainda, deixar
de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Edital e seus Anexos.

b) Recusanse ou deixar de enviar documentos necessários à análise da proposta, previstos no Edital.
c) Recusar-se ou deixar de responder diligência realizada pela Municipio de Cairu durante a análise da proposta ou da
documentação de habilitação, se houver.

d) Deixar de manter as condições de habilitação ao longo da execução do Contrato.
22.2.
Se o licitante deixar de celebrar o Contrato, ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:

a) Recusar-se ou deixar de enviar documento (s) necessário (s) à comprovação de capacidade para assinatura do
Contrato/Nota de Empenho, de acordo corn o solicitado: impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cairu pelo
prazo de 1(um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta
b) Recusar-se ou deixar de assinar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta: impedimento de licitar e de

contratar com o Município de Cairu pelo prazo de 1(um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de
sua proposta.

c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente à contratação: impedimento de licitar e de contratar com
o Município de Cairu pelo prazo de no mínimo 1 (um) ano, limitado a 2 (dois) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em
relação ao valor total do empenho.
22.3.
Se o licitante tentar fraudar, fraudar ou falhar na execução do Contrato/Nota de Empenho, ou ensejar
retardamento de sua execução, hcará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:
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a) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados: impedimento de licitar ede contratar com o Municipio
de Cairu pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado do
Contrato ou ao valor total do empenho.

b) Atrasar injustiâcadamente a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias: impedimento
de licitar e de contratar corn o Município de Cairu 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 àequivalência) e recusar-se ou deixar de substituir os produtos no prazo Hxado pelo Município de Cairu
: impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Cairu pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20%
(vinte por cento) em relação ao valor global atualizado do Contrato ou ao valor total do empenho.
22.311. Nos casos em que o licitante inadimplente entregar os produtos ou prestar os serviços durante o processo para sua

penalização, fica 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, considerandose o prejuizo sofrido pela Administração.

22.4.

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

O CBSOI

a) omitir informações em quaisquer documentos exigidos no Pregão: impedimento de licitar e de contratar com o Município
de Cairu pelo prazo de até Z (dois) anos.

b) Adulterar documento, público ou particular, com o firn de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade:
impedimento de licitar pelo prazo de ate' 5 (cinco) anos.
22.5.
Se o licitante cometer fraude âscal, mediante declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal, omissão,

falsificação ou alteração de informações em suas notas fiscais ou de outrem, Hcará sujeito a impedimento de licitar e de
contratar com o Municipio de Cairu pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

22.6.

Olicitante enquadrado nos itens 28.4 e 28.5, além da pena aplicável, sofrerá ainda multa de 20% (vinte por cento)

em relação ao:

a) Valor total de sua proposta, quando a ocorrência se der anteriormente à homologação do certame.
b) Valor do Contrato, quando a ocorrência se der posteriormente à homologação da licitação.
22.7. O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06, no ano Esca! anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções.

22.8.

Se o licitante se comportar de modo inidôneo ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:

a) Praticar atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo: impedimento de licitar ede contratar com o Município de
Cairu pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao
'

valor do empenho ou Contrato.

b) Participação, na licitação, de empresa constituída com a nnalidade de burlar penalidade aplicada anteriormente, a qual
será constatada mediante a venncação dos quadros societários, objetos sociais e/ou endereços, da empresa participante e

da penalizada anteriormente: impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cairu pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao valor do empenho ou Contrato.
22.9.
Em se tratando dos casos discriminados nas alíneas a seguir, o licitante que causar transtomos, tumultuar a

disputa do certame ou não respeitar as normas editalicias, ncará impedido de licitar ede contratar com o Município de Cairu
pelo prazo de 3 (três) meses, e Hcará sujeito à multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor total estimado do (s) item
(ns) em disputa:

a) Perturbar qualquer ato da sessão pública da licitação como, por exemplo, ofender o Pregoeiro, Presidente ou membro da
comissão ou equipe de apoio, ou levantar falsa acusação quanto à prática dos servidores envolvidos na realização do
certame.

b) Solicitar sua inabilitação depois de concluída à fase de habilitação.
c) Descumprir, durante a execução do certame, os requisitos de habilitação depois de declarar previamente em campo
próprio do sistema eletrônico licitanet que os atendia.

d) Deixar de apresentar nova proposta ou planilha de formação e composição de preços no prazo estabelecido pelo
Pregoeiro, devidamente adaptada ao valor final ofertado na fase de lances ou obtido mediante negociaóo.
e) interpor recurso meramente protelatório, com base em fundamentação que já tenha sido motivo de impugnação ao
Edital eseus Anexos e resultado em improcedência, ou interpor intenção de recurso e posteriormente deixar de apresentaIo, causando morosidade à disputa da licitação.

22.10. Além do exposto nos itens precedentes, a adjudicatária Gcará sujeita a sanções de advertência e mulla, de acordo
com o estabelecido nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8566/93, aplicadas suplementarmente pela inobservância das condições
estabelecidas para o fornecimento ou prestação de serviço ora contratado.
a) Advertência, nos casos de menor gravidade.

b) Multa de mora de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento), calculada sobre o total devido, por dia de atraso na

entrega do objeto, sendo que a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, este será considerado como inexecução
total do Contrato, implicando as sanções mencionadas no item 28.3, alínea
22.11. As sanções previstas nesta seção não impedem a Administraão de exigir indenizações suplementares para reparar
os danos oriundos da violação de deveres contratuais por parte do licitante, apurados durante processo administrativo de
penalização.
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22.111. Se as multas previstas no Edital não forem suficientes para indenizar os danos sofridos pela Administração, esta
poderá cobrar, administrativa e judicialmente, os prejuízos excedentes, tendo, neste caso, que provar os danos, conforme
dispõe o art. 416 do Codigo Civil Brasileiro.

22.12. Será assegurado ao licitante, previamente àaplicação das penalidades indicadas neste instrumento convocatório, o
direito ao contraditório e à ampla defesa.

22.13. A aplicação de uma das penalidades previslas 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 prejuizo 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) 0 dano causado 'a Administração;
b) O caráter educativo da pena;
c) A reincidência como maus antecedentes;
d) A proporcionalidade.

22.16. Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 12346/13, que dispõe sobre a
responsabilização administrativa ecivil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra aadministraáo 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 sançõs 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 deposito bancário,
observando-se a data hxada para o deposito bancário, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos tem-los da Lei
nº 6830/80, com os encargos correspondentes, ou descontá-Ias dos valores remanescentes de pagamentos àempresa.
23.
23.1.

DOS ESCLARECIMENTOS EDA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a
abertura do Pregão, mediante petição a ser enviada exclusivamente pelo endereço do sistema eletrônico
www.licitanet.com.br, cabendo ao Pregoeiro auxiliado pelo setor competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.

Z3.1.1. A impugnação deverá conter os dados do interessado ou de quem o represente: nome e endereço completo,
telefone, data e assinatura do interessado ou de seu representante, formulação do pedido, com exposião dos fatos e seus
fundamentos.

23.1.2. Decairá do direito de impugnar os temios do presente editai quem não apontar as falhas ou irregularidades
supostamente existentes dentro do prazo apontado no item 28.1.

23.2.

Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a do certame, exceto quando,

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

23.3.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, ate' 03 (três)

dias úteis anteriores a data fixada para o Pregão, exclusivamente pelo endereço do sistema eletrônico www.licitanet.com.br
br.

23.3.1. O (A) Pregoeiro (a), com base em parecer ou auxilio dos setores responsáveis pela elaboração do Termo de
Referência e seus Anexos, quando necessário, bem como de outros setores técnicos da Instituição, responderá aos pedidos
de esclarecimentos no prazo de ate' 48 (quarenta e oito) horas anteriores à data fixada como limite para o recebimento das
propostas.

23.4. Todas as respostas referentes às impugnações e/ou aos pedidos de esclarecimentos serão disponibilizadas
exclusivamente no sitio www.licitanet.com.br, cabendo aos licitantes a responsabilidade de acompanhar as respostas e
respectivos encaminhamentos nesse canal indicado.

214.1. Não cabe ao Município de Cairu qualquer responsabilidade por quaisquer desconhecimentos, por parte dos
licitantes, decorrentes do não acompanhamento das informações prestadas no sitio acima mencionado.
24.
24.1.

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

24.2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, atendidos os interessa públicos e oda Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.
24.3.

Odesatendirnento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja

possivel a aferição da sua qualidade ea exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste
Pregão (princípio do formalismo moderado).

24.4.

As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas dehnitivas depois de homologadas pelo Gestor do Município

d e Cairu -Bahia.

24.5.

É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da Iicitaáo, a promoção de diligência

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

24.6,

Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração de proposta ou pela apresenlação de

documentação referente ao presente Edital.

24.7.

Aadjudicação ea homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à contratação.
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24.8.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento,
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal, exceto quando for explicitamente disposto
e m contrário.

24.9. O Ordenador de Despesas do Município de Cairu poderá revogar o presente certame por considerá-Io inoportuna
ou inconveniente, decorrente de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado, pertinente e sunciente para
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocaáo de terceiros, nos termos do art. 49
da Lei nª 8666/93 e alterações.
243.1. A anulação do Pregão induz à do Contrato.

24.91. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o
direito 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.

24.32. 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.

D O FORO

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.

DOS ANEXOS

26.1.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I -Termo d e Referência

ANEXO Il - Modelo da Proposta Comercial
ANEXO I I I - Minuta d o Contrato

ANEXO IV - Modelo de Declaração Conjunta

Cairu - BA, 10 de novembro de 2021.

Ãugelo César Santiago Fahning
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

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 l deste Edital.

2. NECESSIDADE

Fornecer equipamentos e ferramentas necessárias para que colaboradores possam fazer uma efetiva manutenção das vias
públicas da cidade.

Garantir a segurança dos servidores na execução dos serviços de manutenáo das praças, jardins e cemitérios.
3. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
Sendo o único municipio arquipélago do Brasil, Cairu é fonnado por mais de 26 ilhas, com uma populaáo de

aproximadamente 18.427 (dezoito mil, quatrocentos e vinte e sete) habitantes (IBGE 2020) espalhados em distritos (Morro
de São Paulo, Gamboa do Morro, Galeão, Garapuá, Boipeba, São Sebastião, Torrinhas, Tapuias, Canavieiras, Moreré, Monte
Alegre, Cairu - Sede) - alguns de difícil acesso, dispondo de um Sistema Administrativo que abrange todas as localidades
acima citadas com estruturas diversas instaladas i n loca.

Para atender a todas as demandas do Município, a Prefeitura Municipal de Cairu através de suas Secretarias Municipais

viabiliza o atendimento local da população desenvolvendo atividads in loco, acessibilidade e informações com a
implantação e ampliação dos serviços públicos.

A Secretaria Municipal da Administração e' responsável pela supervisão, coordenação e efetivação de diversas funções que
depreendem recursos humanos e materiais.

Diante desse cenário, fica evidente a relevante importância de ações para atender a demanda local ao que se refere à
educação, esporte, saúde, cultura, sustentabilidade, turismo, lazer, infraestrutura, social e geração de renda, todas estas
amplamente dependentes de infraestrutura de acesso e locomoção de qualidade.

Dentre as atribuições da Secretaria de Administração está a manutenção de vias públicas, praças jardins e cemitérios, dessa
forma e' necessário a contratação de empresa especializada no fornecimento de ferramentas e equipamentos de uso em

jardinagens como também acessórios de segurança para uso de seus colaboradores, bem como todas as demais atividades
necessárias 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 Administraão, trazendo o bem-estar e a segurança dos frequentadores e
usuários destes espaços públicos.

4. o a z m v o s

'
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Melhorar as condições de trabalho dos Colaboradores Municipais de Cairu;

.

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

.

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 encácia.

5. BASE LEGAL

Sugerimos utilizar-se do Decreto Municipal nº 551 de17 de março de 2021 que regulamento no Município de Cairu/BA a
modalidade de Licitação Pre 9 ão Eletrônico, em consonância à Lei Federal nº 10,520 de 17 de julho de 2002 e subsidiado
pela Lei nº 8666/93 e pela Lei Complementar nº 123/06.

s. ESPECIFICAÇÓES TÉCNICAS e MÁDIA oe pneços

»_ .

i

51ª: i , í

n

n

e

M
Enxada em aço, 2,5, com cabo de madeira com
tamanho
médio de 145 cm.
Pá de bico em aço número 3, com cabo de
madeira com tamanho médio 71 cm.

umd“
'.
umd“

madeira com tamanho médio 1.50 m.

Cavadeira Articulada em aço, com cabo de

m

“
.

Machadinha em aço com cabo de madeira
tamanho médio do cabo 360 mrn e com bainha

Unid.

x

É
2º
R$
2D
R$

.

u Facão para Mato, 20'. cabo de madeira corn

ªsª

i

Vª'º"º*ª'
m'“ R$ 152850
7831 R$ LSGGJO

2º
»

R$ 13251 R$ 255030
_«s
«s

20

R$

29,00

R$

É

580,00

d e couro.

u Carrinho de Mão Caçamba Metálica Oval 45 L.
para grama
com médio:
lâmina 12'metálica e
7 Tesoura
rabo de madeira.
Tamanho
Tesoura de Poda, Indicada para poda pesada,
suportando galhos grossos e duros, com mola

de ferro, material: aço carbono Revestimento:

n
.
"“m'
.

uma

!«s

«s

m

R$

6121

R$

61240

1º

R$

9308

R$

93030

1º

R$ me"” —
R$ 136430

cromo duro tamanho médio: 8'

Machado,
em aço,
cabo
de madei
ra 50cabeça
cm. redonda tamanho Z, M

!

Total do Lote

,í

'

R$ 13.977,00

LoTeíi-“Acessôizios oe seeuriça

M

Z. ,;

É

m 'É

Cinto de segurança profissional de corpo
inteiro, tipo paraquedista 3 pontos com

1 ferragens em aço carbono, dois pontos laterais

Kits

10

R$

329,64

R$

3.296,40

R$

99510

mais um dorsal, talabarte Y em fita elástica cj
absorvedor d e i m a c t o .

Capacete de proteção em polietileno de alta
densidade, suspensão plástica injetada com

2 polietileno, com carneira na cor azul, corn selo

.

umd“

1º

R$

9952

d o Inmetro.

Total do Lote

R$ 4.291,60
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LOTE
;nx-Çeduíãããrosf

Motopodador a gasolina corn extensor. 33cc

1 sabre 12', com extensão de 2,90 m.

glª

,

R$ 235243

R$ 235343

R$

R$

Mini motosserra: sabre corn 4", com a
velocidade da corrente: 5 m/s, Potência

2

mínima: 2000W; com bateria de 10000 mAh

Unid.

1

959,60

959,60

recarregável, Tensão: 88VF, material: corrente
d e a o.

Total do Lote

Total Geral dos lotes

R$ 3.819,03

R$ 22.087,63

7. PRAZO, LOCAL, CONDIÇõES DE ENTREGA EEXECUÇÃO
Oobjeto desta licitação deverá ser entregue de forma parcelada erri até 10 (dez) dias úteis de acordo com as solicitações
emitidas pela CONTRATANTE e o recebimento se dará de acordo com as quantidades descritas na Ordem de Fornecimento
e devera acontecer de segunda-feira a sexta-feira, das 08 às 17:00h.

A entrega do objeto desta licitação deverá ocorrer na Secretaria de Administração, situado no Complexo Administrativo
Diogo Magalhães Brandão - Praça Marechal Deodoro, Nº 03, Centro - Cairu - Bahia.

vale salientar que no valor de todo objeto deverá estar incluso todos os custos e despesas decorrentes da sua execução,
inclusive transportes (marítimo e terrestre), seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer.

9. GESTÃO e FISCALIZAÇÃO no CONTRATO

ERETARIA MUNIIPAL DE A D M I N M g
Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão

lfraça Marechal Deodoro, S/N - Centro
Angelo César Santiago Fahning
Função: Secretário Municial de Administra'o
E-mail: a d m . c a i r u © h o t m a i i . c o m

Telefone: (75) 3653-2151

Fiscalização: Ana Alice Ribeiro Passos
Email:adm.licitacao©c.airu.ba.ov.br
Tel.: (75) 3653-2027

10. DBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no Contrato por determinação legal, obriga-se a:

a) publicar o resumo do Contrato edos aditamentos na Imprensa Oncial, conforme a Lei Federal nº 8666/93;
b) transmitir à CONTRATADA as informações necessárias à aquisição do veículo;
c) efetuar, no prazo previsto no Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundos do fornecimento;
d) designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização 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, Gcando, neste
caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura, devidamente
retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor
l6
Praça Marechal Deodoro, nº os, Centro, a i m - an - cep: 45.42a-000

(Telefax) (15) 3553-2151, ramal: z u
E-mail: i i c w c l r bg m u;
PREGÃO ELEÍRÓNICD Nº aaa/zon
Página xs de z s

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0AZKORYRJK+TGFDAEGTMWG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

I)i'ãi'ía3 Oficial d!)
“

.

. ,

Cau-u

MUNICÍPIO

F,.,
A
;

isa-Ano -Nº 5338

Estado da Bahia

W

-

Quinta-feira É

11 de Novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

CNPJ Nº I4JBSSD7/ODDI-44
——.

contratual.

f) averiguar com antecedência a idoneidade e a regularidade da empresa aos propósitos do edital; acompanhar,
supervisionar a execução, de acordo com as especincações do edital.
11. DAS OBRIGAÇõEs DA CONTRATADA

ACONTRATADA, além das obrigações contidas neste Termo de Referência deverá ainda:
a) Zelar pela boa qualidade dos produtos;

b) Executar ofornecimento de acordo com as especiãcações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE;
c) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto
contratado;

d) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento executado, providenciando sua imediata
correção, sem ônus para o CONTRATANTE;

e) Manter durante toda aexecução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualiicação exigidas na licitação;

f) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários àexecução
dos serviços / fornecimento e sua assistência técnica;

g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal,
Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;

h) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução do contrato;
i) Todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de

domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da
internet impressas, onde oproduto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita,
j) Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados. Os materiais informativos utilizados para
comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser
apresentados com tradução para o português.

k) A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certiõcado expedido pelo fabricante
do produto, o qual contemplará o período minimo solicitado. optando o licitante por ampliar o prazo de garantia
ofertado no certiõcado, deverá apresentar em conjunto 'a autorização expressa do fabricante permitindo sta
ampliação.

l)

Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não execução, exceto quando isso ocorrer

por exigências da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à
contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.
12. SANÇõES

0 descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade
promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas na Lei Federal nº 8566/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a)

advertência;

b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e
entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, corn o Distrito Federal e Municípios por prazo de até
05 (cinco) anos;

c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto não
entregue;

d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subsequente ao
trigésimo.

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