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PREGÃOELETRÔNICONº003/2020–SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃOBANCODOBRASILNº827513
1. Regência Legal: LEI FEDERAL 8.666/93 E 10.520/02, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/14, E
LEGISLAÇÃOPOSTERIORES.
2.ÓrgãoInteressadoPREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
3. Modalidade
PREGÃOELETRÔNICON°003/2020
SISTEMADEREGISTRODEPREÇOS



5. TipodeLicitação
MENORPREÇOPORITEM

4.ProcessoAdministrativoNº

075/2020
6.FORMADEFORNECIMENTO
ENTREGAPARCELADA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, EM
ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA E MODELO DE PROPOSTA, ANEXOS DO EDITAL, ATRAVÉS DE
REGISTRODEPREÇOS.

7.LocaleDatadoRecebimentodasPropostaseIníciodaAberturadosEnvelopes
Endereçoeletrônico:OPregãoserárealizadoemsessãopúblicaonlinepormeioderecursosdetecnologiada
informação – INTERNET, através do site www.licitacoese.com.brmediante a inserção e monitoramento de
dados gerados ou transferidos para o aplicativo “licitaçõese”, constante da página eletrônica do Banco do
Brasil.
LicitaçãoBancodoBrasilnº:827513
AcolhimentodePropostas:10/08/202008:00hs
Recebimentodaspropostasaté:13/08/2020as08:45hs
Aberturadasporpostas:13/08/2020as08:45hs
Iniciodasessãodedisputadepreços:13/08/2020as09:00.

SERÁ CONSIDERADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF) PARA TODAS AS INDICAÇÕES DE TEMPO
CONSTANTESNESTEEDITAL.
8.DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA
Nãoaplicávelnestafase
9.Prazodeentrega
10.PatrimônioLíquidoMínimonecessário
**************
Ematé15(quinze)diascorridosapóssolicitaçãoda
administração.
11.Local,horárioemeiodecomunicaçãoparaesclarecimentossobreesteEdital.
RESPONSÁVEL:DALTONLUIZALMEIDAFILHO
Endereço:RUAEUZÉBIOFERREIRA,26,CENTROALMADINA
Complemento:PREFEITURADEALMADINASETORDELICITAÇÕES
Cidade:ALMADINA
Horário:

Das08:00às12:00h

Estado:BAHIA
Telefone/Fax:



Email:

almadinalicitacao@gmail.com

RuaEuzébioFerreira,nº26,
BairroCentro,Almadina–BA,
Email:almadinalicitacao@gmail.com
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1.

DOOBJETO
O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA E
MODELODEPROPOSTA,ANEXOSDOEDITAL,ATRAVÉSDEREGISTRODEPREÇOS.

PoderásersolicitadaaapresentaçãodeCATÁLOGOS(quandocouber)E/OUAMOSTRASdosmateriaislicitados,as
amostras deverão ser encaminhadas em até 03 (três) dias úteis, após ser declarado o(s) vencedor(es) do certame;
faceàsolicitaçãodaPrefeituraMunicipaldeAlmadina,sobpenadedesclassificaçãodaempresaquenãocumprirtal
solicitação. As amostras poderão serão avaliadas conforme as especificações constantes do ANEXO I, por
representantesdasecretariasolicitante.Asamostrasqueestiverememdesacordocomoapresentadonaproposta
depreçosserãorejeitadasimediatamente.
A AMOSTRA APRESENTADA NÃO SERÁ DESCONTADA DO QUANTITATIVO ARREMATADO, E A
PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINANÃOSERESPONSABILIZARÁPELADEVOLUÇÃO.
2. DOPROCEDIMENTO
2.1.
O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança–criptografiaeautenticação–emtodasassuasfases.
2.2.
Ocertameserárealizadoatravésdoaplicativo“Licitações”doPortalEletrônicodoBancodoBrasilS.A.
2.3.
OstrabalhosserãoconduzidosporservidordoSetordeLicitaçõeseContratosdenominado“Pregoeiro”,
comosuportedesuaequipedeapoio,osquais,juntamentecomaautoridadecompetentedoórgãopromotor
dalicitação,formamoconjuntodeoperadoresdosistemadoPregãoEletrônico.
3. DOLOCAL,DATAEHORÁRIODOPREGÃO
3.1.
Datalimiteparaacolhimentodaspropostas:atéás08:00hshorasde10/08/2020.
3.2.
DataehoradeaberturadasPropostas:13/08/2020às09:00horas.
3.3.
DataeHoraeparainíciodadisputadepreços:13/08/2020às09:15horas.
3.4.
ParaefeitodesteeditalseráconsideradoohoráriodacidadedeBrasília–DF.
3.5.
EndereçoEletrônicoparaoencaminhamentodaspropostas:OPregãoserárealizadoemsessãopública
onlinepormeioderecursosdetecnologiadainformação–INTERNET,atravésdositewww.licitacoese.com.br
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “licitaçõese”,
constantedapáginaeletrônicadoBancodoBrasil.
4.
DAVALIDADEDOREGISTRODEPREÇOS

4.1. Oregistroformalizadonaataaserfirmadaentreoórgãoeasempresasqueapresentaremaspropostas
classificadasemprimeirolugarnopresentecertame,terávalidadede12(doze)meses,apartirdadatadesua
publicação.
4.2. Durante o prazo de validade do registro de preços o órgão não ficará obrigado a comprar o(s) item(s)
objetodestepregãoexclusivamentepelosistemaderegistrodepreços,podendorealizarlicitações ouproceder
a outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida a legislação pertinente às
licitações,ficandoasseguradoaobeneficiáriodoregistroapreferênciaemigualdadedecondições.

4.2.1.

Odireitodepreferênciadequetrataosubitemanteriorpoderáserexercidopelobeneficiáriodoregistro
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quando o município optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou
superioraoregistrado.
4.3. O(a) Pregoeiro(a) da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que serão considerados
compatíveiscomosdemercado,ospreçosregistradosqueforemiguaisouinferioresàmédiadaquelesapurados
pelosetordelicitações.
4.3.1. Casosejaconstatadoqueopreçoregistradonaatasejasuperioràmédiadospreçosdemercado,a(o)
Pregoeiro(a) solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a
adequáloaosníveisdefinidosnosubitemanterior.
4.3.2. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, e a(o)
Pregoeiro(a)daatadeveráconvocarosdemaisfornecedoresvisandoigualoportunidadedenegociação.
4.3.3. Emhipótesedenãohaverêxitonasnegociaçõesdequetratanossubitensanteriores,o(a)Pregoeiro(o)
procederáarevogaçãodaata,promovendoacompraporoutrosmeioslicitatórios.

5.


DASCONDIÇÕESDEPARTICIPAÇÃO

5.1.
PodemparticipardestePregãotodososlicitantesdoramodoobjetodestalicitação,queatendamtodas
asexigênciasdesteedital,inserindoseaí,asMicroempresaseEmpresasdePequenoPorte,sendoque,para
estasduasúltimas,seráconcedidotratamentofavorecido,diferenciadoesimplificado,emconsonânciacom
aLeiComplementarnº123/2006,de14dedezembrode2006e147/2014.
5.2.
A participação no pregão darseá por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente
encaminhamento de proposta de preço até a data e horário previstos no subitem 2.1, através do endereço
eletrônicoconstantenosubitem2.3,desteedital.
5.3.
Os licitantes deverão manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e
atendimento dos requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste
edital.
5.4.
Adeclaraçãofalsarelativaaocumprimentodosrequisitosdehabilitaçãoepropostasujeitaráolicitante
àssançõesprevistasnoDecreto5.450/05.
5.5.
Oslicitantesarcarãocomtodososcustosdecorrentesdaelaboraçãoeapresentaçãodesuaspropostas.
5.6. Nãoserãoaceitoslicitantesquedetenhamasseguintesrestrições:
5.6.1. Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou, ainda,
penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art.88 da Lei nº
8.666/93.
5.6.2.
Que estejam reunidos em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si ou
qualquerquesejaasuaformadeconstituição.
5.6.3.
Sobfalência,dissoluçãoouliquidação.

6.


DOCREDENCIAMENTODOLICITANTEOUDOSEUREPRESENTANTE

6.1. Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o provedor do
sistemaeletrônico,atravésdoendereçoeletrônicowww.licitacoese.com.br.
6.2. Ocredenciamentodarseápelaatribuiçãodechavedeidentificaçãodesenha,pessoaleintransferível,
paraacessoaosistemaeletrônico.
6.2.1.
Achavedeidentificaçãoeasenhapoderãotervalidadedeaté1(um)anoepoderãoserutilizadasem
qualquerpregãoeletrônico,salvoquandocanceladasporsolicitaçãodocredenciadoouporiniciativadoBanco,
devidamentejustificado.
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6.3.
Aperdadasenhaouquebradesigilodeverásercomunicadaimediatamenteaoprovedordosistemapara
imediatobloqueiodeacesso.
6.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº.
123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à
época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou
respectivasabreviações“ME”ou“EPP”,àsuafirmaoudenominação,conformeocaso.
6.4.1.
Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou
denominação,deveráprovidenciaraalteraçãodeseucadastronoSistemajuntoaqualqueragênciadoBancodo
BrasilS/A.
6.4.2.
Acomprovaçãodequetrataosubitem,quantoàcondiçãodemicroempresaouempresadepequeno
porte(MeouEPP),serárealizadaquandodaentregadosdocumentosdehabilitação,pelalicitantedetentorado
melhorlanceouproposta,atravésdeumdessesdocumentos:
a) ContratoSocial,registradonaJuntaComercial,constandoacondiçãodeMEouEPP;
b) CertidãodeoptantepeloSIMPLESemitidopelaReceitaFederal;
7.

DARESPONSABILIDADEDOLICITANTEPELOSATOSPRATICADOSDURANTEOPREGÃO.


7.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico,assumindocomofirmeseverdadeirassuaspropostaselances.
7.2.
Ousodasenhadeacessopelolicitanteédesuaresponsabilidadeexclusiva,incluindoqualquertransação
diretamenteouporseurepresentante,nãocabendoaoprovedordosistemaouaoórgãopromotordalicitação
responsabilidadeporeventuaisdanosdecorrentesdeusoindevidodasenha,aindaqueporterceiros.
7.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu
representantelegaleapresunçãodesuacapacidadetécnicapararealizaçãodastransaçõesinerentesaopregão
eletrônico.
7.4.
Incumbiráaindaaolicitanteacompanharasoperaçõesnosistemaeletrônicoduranteasessãopúblicado
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagensemitidaspelosistemaoudesuadesconexão.

8. DAIMPUGNAÇÃODOEDITAL

8.1. Atétrêsdiasúteisantesdadatafixadaparaaberturadasessãopública,qualquerpessoapoderásolicitar
esclarecimentos,providênciasouimpugnaroatoconvocatóriodoPregão.
8.2. Caberáaopregoeiro(a)decidirsobreaimpugnaçãonoprazodeatévinteequatrohoras.
8.3. Acolhidaaimpugnaçãocontraoatoconvocatório,serádefinidaepublicadanovadatapararealizaçãodo
certame, caso, inquestionavelmente, a alteração interfira na formulação das propostas, conforme art. 20 do
Decretonº5.450/05.

9. DOPEDIDODEESCLARECIMENTO

9.1. Ospedidosdeesclarecimentosreferentesaestepregãodeverãoserenviadosaopregoeiro,atédoisdias
úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, no endereço
almadinalicitacao@gmail.com  , ou protocolados no Setor de Licitações, na sede Prefeitura Municipal de
Almadina,RuaEuzébioFerreira26,Centro,Almadina.

10.
DASPROPOSTAS

10.1. As propostas serão encaminhadas, exclusivamente, através do endereço eletrônico www.licitacoes
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e.com.bredeverãoconteroseguinte:
10.1.1. A proposta e os lances formulados deverão indicar preço unitário e global, para o lote licitado, de
acordocomopraticadonomercado,emalgarismoeporextenso(total),expressoemmoedacorrentenacional
(R$).Havendodivergênciaseráconsideradoopreçoporextenso.
10.1.2. Osvaloresunitáriospoderãoteratéduascasasdecimais,sendoasfraçõesresultantesdesprezadasao
finaldoscálculos(preçoglobal),naformado§5ºdoart.1ºdaLei9.069/95.
10.1.3. Na formação dos preços apresentados deverão estar incluídos todos os encargos trabalhistas,
previdenciários,tributáriosedetransporte,bemcomo,quaisqueroutrosquevenhamaincidirparaentregados
mesmos;
10.1.4. A licitante, quando do envio da proposta deverá indicar no campo “informações adicionais” a sua
condiçãodeMEouEPP.
10.1.5. No sistema ficará a critério do licitante informar a Marca e referência do produto ofertado se
houver, no campo “Informações adicionais” do formulário proposta do sistema eletrônico. Ficando a
mesmaobrigadaainformarnapropostaescritafinalcasoarrematante,amarcadoprodutoofertadosob
penadedesclassificaçãono certame.
10.1.6. Prazodevalidadedaproposta:60(sessenta)diasdadatadesuaabertura;
10.1.7. Nomedobancoenúmerodacontacorrenteemquedesejareceberopagamento.
10.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

11.


DORECEBIMENTOEABERTURADASPROPOSTASEFORMULAÇÃODOSLANCES

11.1. A partir do horário previsto no item 3.2 deste edital, terá início a sessão pública do pregão, com a
divulgação das propostas de preço recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade conforme as
especificaçõesecondiçõesdetalhadaspeloedital.
11.1.1. Adesclassificaçãodepropostaquenãoestejamemconformidadecomosrequisitosestabelecidosno
edital,serásemprefundamentadaeregistradanosistema,comacompanhamentoemtemporealportodosos
licitantes.
11.1.2. Qualquerelementoquepossaidentificaralicitanteimportadesclassificaçãodaproposta,semprejuízo
dassançõesprevistasnesseEdital.
11.2. Após a abertura e divulgação das propostas, será aberta a etapa competitiva quando os licitantes
poderão encaminhar lances exclusivamente através do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente
informadodoseurecebimentoerespectivohorárioderegistro.
11.3. Oslicitantespoderãooferecerlancessucessivos,observadoohoráriofixadoearegradeaceitaçãodos
mesmos.
11.4. Olicitantesomentepoderáoferecerlanceinferioraoúltimoporeleofertadoeregistradopelosistema.
11.5. Nãoserãoaceitosdoisoumaislancesdemesmovalor,prevalecendoaquelequeforrecebidoeregistrado
emprimeirolugar.
11.6. Duranteotranscursodasessãopública,oslicitantesserãoinformados,emtemporeal,dovalordomenor
lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do
lance.
11.7. NocasodedesconexãocomaPregoeiro,nodecorrerdaetapacompetitiva,osistemaeletrônicopoderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando a Pregoeiro, quando possível, sua
atuaçãonocertame,semprejuízodosatosrealizados.
11.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e
terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, através do endereço eletrônico
www.licitacoese.com.br.
11.9.

AetapadelancesseráencerradapordecisãodoPregoeiro.Osistemaeletrônicoencaminharáavisode
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fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos,
aleatoriamentedeterminadopelosistema,findooqualseráautomaticamenteencerradaarecepçãodoslances.
11.10. Casonãosejamapresentadoslances,seráverificadaaconformidadeentreapropostademenorpreçoe
ovalorestimadoparaacontratação.ConstatadooatendimentodasexigênciasfixadasnoEdital,oobjetoserá
adjudicadoaoautordapropostaoulancedemenorpreço.

12.


DOCRITÉRIODEJULGAMENTOEDEACEITAÇÃODASPROPOSTAS

12.1. Asmicroempresaseasempresasdepequenoporte,noatodeenviodesuaspropostasdevemdeclarar,
emcampoprópriodoSistema,queatendemaosrequisitosdoart.3ºdaLeiComplementarnº123,de14/12/06,
c/coart.11doDecreto6.204,de05.09.07,parafazeremjusaotratamentofavorecido.
12.2. Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresaseempresasdepequenoporte.
12.3. Entendese por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresasdepequenoportesejamiguaisouaté10%superioresàpropostamaisbemclassificada.
12.4. Namodalidadedepregão,ointervalopercentualreferidonoitem12.3,serádeaté5%superioraomelhor
preço.
12.5. Ocorrendoempate,amicroempresaouempresadepequenoportemaisbemclassificadaseráacionada
pelosistemaparaapresentarpropostadepreçoinferioràquelaconsideradavencedoradocertame,situaçãoem
queseráadjudicadoemseufavoroobjetolicitado.
12.6. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2.006,
implicará no impedimento de licitar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas e das demais
cominaçõeslegais,conformeestabelecidonesteedital.
12.7. Concluídaaetapadelances,aPregoeiroexaminaráapropostaclassificadaemprimeirolugarquantoà
compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação do licitante
conformedisposiçõesdesteedital.
12.8. A Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que
tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua
aceitação.
12.9. Após a etapa de lances e verificada a regularidade da habilitação, a Pregoeiro anunciará o licitante
vencedor.
12.10. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, a Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o
objetocertame.
12.11. Na hipótese do item anterior a Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
12.12. Constatadooatendimentodasexigênciasfixadasnoedital,olicitanteserádeclaradovencedor.
12.13. Aofinaldasessãoolicitantevencedorencaminharáapropostacomosrespectivosvaloresreadequados
aovalortotalrepresentadopelolancevencedor.
12.14. ApropostaescritadeveráserapresentadanaformadoAnexodesteedital,redigidaempapeltimbrado
da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, emestritaobservânciaàsespecificaçõescontidasnesteedital, assinadaaúltimafolhae rubricada
nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:
12.14.1. RazãoSocial,CNPJ,endereço,CEP,telefone/faxepessoadecontato;
12.14.2. Preçosunitárioeglobal,paraolotelicitado,atualizadosconformelanceseventualmenteofertados.
12.14.3. Prazo de entrega dos materiais em até 15(quinze) dias corridos, após da Autorização de
Fornecimento;
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12.14.4. Marca, referência se houver. Essas informações deverão constar, obrigatoriamente, no campo
“InformaçõesAdicionais”doformuláriopropostadosistemaeletrônicoenapropostaescrita;
12.15. Apropostaescritaeosoriginaisoucópiasautenticadasdadocumentaçãodeverãoserencaminhados
noprazomáximode02(dois)diasúteis,acontardodiaseguinteàdisputa,emenvelopesfechadosoulacrados,
paraaRuaEuzébioFerreira26,Centro,Almadina–BA.
ENVELOPENº1–PROPOSTADEPREÇOS
PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA
RAZÃOSOCIAL(Dispensadoseoenvelopefortimbrado)CNPJNºXXX


12.15.1.
Após a aferição da regularidade dos documentos de habilitação, bem como da regularidade da
composição da planilha de preços da licitante detentora de melhor preço, é facultado à Comissão requerer o
envio de amostras e/ou catálogos dos produtos ofertados, o que deverá ser atendido no prazo máximo de 48
(quarentaeoito)horas,contadasdadataderequerimento.
12.15.2.
Catálogo ou manual em português, relativos aos bens ofertados, com descrição detalhada do
modelo, marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação ou
fichatécnicadoproduto;Casonãoconstemdocatálogotodasasinformaçõesnecessáriasàavaliação,alicitante
deveráfazeracomplementaçãoemsuaproposta.
12.15.3.
Cadaamostradeveráestardevidamenteidentificadacometiquetaautocolante,contendoonomeda
licitante,númerodalicitaçãoenúmerodoitemcorrespondente.


13.


DAHABILITAÇÃO

13.1. Osdocumentosnecessáriosàhabilitaçãodeverãoestarcomprazovigenteedeverãoserapresentados,
deimediato,apenaspelolicitantedetentordamelhorofertaapósoencerramentodaetapadelancesdasessão
pública, mediante a remessa via email: almadinalicitacao@gmail.com comoencaminhamentodooriginal
oucópiaautenticadanoprazodeaté02(dois)diasúteisdoencerramentodopregão,sendo,inclusive,condição
indispensávelparacontratação.
ENVELOPENº2–HABILITAÇÃO
PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA
RAZÃOSOCIAL(Dispensadoseoenvelopefortimbrado)CNPJNºXXX


13.1.1.


AHabilitaçãoJurídicaserácomprovadamedianteaapresentaçãode:

Registrocomercial,nocasodeempresaindividual;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c)
Decretodeautorização,emsetratandodeempresaousociedadeestrangeiraemfuncionamentonoPaís,e
a)
b)
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atoderegistroouautorizaçãoparafuncionamentoexpedidopeloórgãocompetente,quandoaatividadeassimo
exigir.
d) Cópia da Cédula de identidade do(s) representante(s) legal (sócio) que atue como administrador da
empresa.
13.1.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) ProvadeinscriçãonoCadastroNacionaldePessoaJurídica(CNPJ);
b) ProvadeinscriçãonoCadastrodeContribuintesEstadualouMunicipal,sehouverrelativoaodomicílioou
sededolicitante,pertinenteaoseuramodeatividadeecompatívelcomoobjetocontratual;
c) ProvaderegularidadeparacomaFazendaEstadualatravésdecertidãoemitidapelaSecretariadaFazenda
doGovernodoEstado;
d)
ProvaderegularidadeparacomaFazendaMunicipaldodomicílioousededolicitante;
e) ProvaderegularidadeparacomaFazendaFederalatravésdecertidãoexpedidapelaSecretariadaReceita
Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional (CERTIDÃO
CONJUNTA);
f)
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentaçãodoCertificadodeRegularidadedoFTGS/CRF.
g) ProvadeinexistênciadedébitosinadimplidosperanteaJustiçadoTrabalho,medianteaapresentaçãode
certidãonegativaCertidãoNegativadeDébitosTrabalhistas(CNDT).
13.1.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida
paraefeitodaregularidadefiscal,mesmoqueapresentealgumarestrição.
13.1.2.2. Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, será
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo momento inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para
regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
comefeitodenegativa.Anãoregularizaçãodadocumentação,noprazofixadonoitemimplicaránainabilitação
dolicitante.

13.1.2.3. Declaração de Condição de empresa idônea para licitar e celebrar contrato com a Administração
Pública;Declaração de que não possui fato superveniente impeditivo paraahabilitaçãoeDeclaraçãodeque
nãopossuinoquadrodepessoaldaempresa,empregadosmenoresde18anos,conformemodeloconstante
doAnexoVIIdesteinstrumento.


13.1.3. A Qualificação Econômica Financeira que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação,
previstanopreâmbulodesteedital,casoodocumentonãoconsigneprazodevalidade.

13.1.4.


AQualificaçãoTécnicaserácomprovadamedianteaapresentaçãodosseguintesdocumentos:

a)

AlvarádaVigilânciaSanitáriadomunicípiosededalicitante

b)
Apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel
timbrado do emitente, contendo informações que comprovem a aptidão para o desempenho de atividades
pertinentesemcaracterísticas,indicarprazosdasatividadesexecutadasouemexecuçãopelalicitante,quantidades
comaprestaçãodoobjetolicitado,ematendimentoa0art.30,IIdaLei8.666/93.
14.

DORECURSO
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14.1. Declaradoovencedor,qualquerlicitantepoderá,duranteasessãopública,deformaimediataemotivada,
emcampoprópriodosistema,manifestarsuaintençãoderecorrer,quandolheseráconcedidooprazode03(três)
dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo,apresentaremcontrarrazõesemigualprazo,quecomeçaráacontardotérminodoprazodorecorrente,
sendolhesasseguradavistaimediatadoselementosindispensáveisàdefesadosseusinteresses.
14.2. Osistemaaceitaráamanifestaçãodorecurso,inicialmente,nas24(vinteequatro)horasimediatamente
posteriores ao ato de declaração do vencedor. O não oferecimento de razoes no prazo previsto fará deserto o
recurso.
14.3. Afaltademanifestaçãoimediataemotivadadolicitantequantoàintençãoderecorrer,nostermosdoart.
26 do Decreto 5.450/05, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o
objetoaolicitantedeclaradovencedor.
14.4. Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeito suspensivo, sendo este restrito ao lote
objetodasrazõesoferecidas.
14.5. Oacolhimentodorecursoimportaráainvalidação,apenas,dosatosinsuscetíveisdeaproveitamento.
14.6. OsrecursosecontrarrazõesderecursodeverãoserdirigidosaPregoeiro,protocoladosnoendereçocitado
abaixo,oqualdeveráreceberexaminaresubmeteràautoridadecompetentequedecidirásobreasuapertinência.
14.7. Nãoserãoconhecidosasimpugnaçõeseosrecursosapresentadosapósosrespectivosprazoslegaise/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
proponente,nemrecursosenviadosviafax.
14.8. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no setor de Licitações
Contratos,situadonaAvenidaJoséSoaresPinheiro,BairroLomantoJunior,CEP45601051,Itabuna–BA.


15.


DAFORMALIZAÇÃODAATADEREGISTRODEPREÇOSEDACONTRATAÇÃO

15.1. ORegistrodospreçosseráformalizadoporintermédiodaAtadeRegistrodePreços,naformadoAnexo
VIenascondiçõesprevistasnesteEdital;
15.2. AAtadeRegistrodePreçosterávalidadede12(doze)meses,apartirdesuaassinatura.
15.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº
8.666/93,aPrefeitura,sejulgarconveniente,poderáoptarporcancelaraAtaeiniciaroutroprocessolicitatório;
15.4. Comprovadaareduçãodospreçospraticadosnomercado,nasmesmascondiçõesdoregistro,edefinido
onovopreçomáximoaserpago,oproponenteregistradoseráporelaconvocadoparaadevidaalteraçãodovalor
registradoemAta;
15.5. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
nãoseráobrigadoafirmarascontrataçõesquedelespoderãoadvir,asseguradapreferênciadefornecimentoem
igualdadedecondiçõesaobeneficiáriodoregistro;
15.6. OPREFEITURAMUNICIPALDEALMADINAconvocaráformalmenteosfornecedores,comantecedência
mínimade05(cinco)diasúteis,informandoolocal,dataehoraparaareuniãoeassinaturadaAtadeRegistrode
Preços.
15.7. No ato da convocação será informado, também o preço unitário que constará da Ata, para que o
fornecedorpossaavaliarapossibilidadedeformalizaçãodocompromisso;
15.8. Nocasodofornecedorprimeiroclassificado,apósconvocado,nãocomparecerouserecusaraassinara
Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a Pregoeiro registrará os
demaislicitantes,naordemdeclassificação,mantidoopreçodoprimeiroclassificadonalicitação;
15.9. Poderá utilizarse da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovadaavantagemerespeitadas,noquecouber,ascondiçõeseasregrasestabelecidasnaLein.º8.666/93,
relativasàutilizaçãodoSistemadeRegistrodePreços;
15.10. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
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decorrentes e devidamente comprovadas às situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº
8.666/93oudereduçãodospreçospraticadosnomercado;
15.11.
Alicitantequeconvocadaparaassinaraataderegistrodepreços,deixardefazêlonoprazofixadodela
seráexcluída.
15.12. A Ata de Registro de Preços, bem como o ato que promover a exclusão de alguma licitante, será (ao)
publicada(os)noDiárioOficialdoente.
15.13. Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preço estarão obrigados a celebrar os
contratos/autorizações de fornecimento que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório,
respectivosanexosenaprópriaata.
15.14.
Ofornecedordeveráassinarocontratoouretiraroinstrumentoequivalentenoprazomáximode(05)
cincodiasúteiscontadosdaconvocação.
15.14.1.
Emcasodeencaminhamentodocontratoe/ouautorizaçãodefornecimentoporemail,ofornecedor
deveráimprimiro(s)documentos(s)emtrêsvias,assinálas,edevolvêlasaoemitentenomesmoprazoestipulado
acima.
15.14.2.
O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
parte,desdequeocorramotivojustificado.
15.15.
Aformalizaçãodocontratoouaretiradadoinstrumentoequivalenteficacondicionadaaatualização,
pelofornecedor,desuaregularidadefiscaletrabalhista,nostermosdopresenteedital,casoasqueforam
apresentadasnafasedehabilitaçãoouasconstantesdocadastroestejamvencidas.

Ofornecedorque,convocado,recusarseinjustificadamenteaassinarocontratoouretiraroinstrumento
equivalentenoprazoestabelecido,teráseuRegistrodePreçoscancelado,sendolheaplicávelamultapela
inexecuçãototaldoajuste.

15.16.

15.17. É facultado o Pregoeiro, quando a adjudicatária não assinar o contrato, no prazo e nas condições
estabelecidas,convocaroutralicitante,obedecidaaordemdeclassificação,paraassinálo,apóscomprovadosos
requisitosdehabilitação,feitaanegociaçãodepreçoseaceitaaproposta.
15.18. Quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo e condições
estabelecidos, serão convocados os demais proponentes remanescentes a fazêlo, na ordem de classificação,
independentementedacominaçãoprevistanoitemDASPENALIDADES.
15.19.
OproponentequeassinaraAtadeRegistrodepreçosficaráobrigadoaaceitar,nasmesmascondições
contratuais,osacréscimosousupressõesquesefizeremnecessários,até25%(vinteecincoporcento)dovalor
inicialatualizadodocontrato,emobservânciaaoart.65,§1ºdaLeinº8.666/93.


16.


DAALTERAÇÃODOSPREÇOSREGISTRADOS

16.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado,oudefatoqueeleveocustodosbensregistrados,cabendoaoórgãogerenciadordaAta,promoveras
necessáriasnegociaçõesjuntoaosfornecedores.
16.2. Quandoopreçoinicialmenteregistrado,pormotivosuperveniente,tornarsesuperioraopreçopraticado
nomercadooórgãogerenciadordeverá:
16.2.1. Convocarofornecedorvisandoanegociaçãoparareduçãodepreçosesuaadequaçãoaopraticadopelo
mercado;
16.2.2. Frustradaanegociação,ofornecedorseráliberadodocompromissoassumido;
16.2.3. Convocarosdemaisfornecedoresvisandoigualoportunidadedenegociação.
16.3. Quando o preço de mercado tornarse superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimentodevidamentecomprovado,nãopudercumprirocompromisso,oórgãogerenciadorpoderá:
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16.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
16.3.2. Convocarosdemaisfornecedoresvisandoigualoportunidadedenegociação.
16.4.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do
registro,adotandoasmedidascabíveisparaobtençãodacontrataçãomaisvantajosa.

17. DOCANCELAMENTODOREGISTRODOFORNECEDOR
17.1. Darseáocancelamentodoregistrodofornecedor,noscasosemqueomesmo:
17.1.1. DescumprirascondiçõesdoContrato;
17.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração,semjustificativaaceitável;
17.1.3. Nãoaceitarreduziroseupreçoregistrado,nahipótesedeestesetornarsuperioràquelespraticadosno
mercado;
17.1.4. Tiverpresentesrazõesdeinteressepúblico;
17.1.5. Caracterizadaqualquerhipótesedeinexecuçãototalouparcialdascondiçõesestabelecidasnoedital
dalicitaçãoeAtadeRegistrodePreços.
17.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
serãoformalizadospordespachodaautoridadecompetentedoórgãogerenciador.
17.3. Ofornecedorpoderásolicitarocancelamentodoseucontratonaocorrênciadefatosupervenienteque
venhacomprometeraperfeitaexecuçãocontratual,decorrentesdecasofortuitooudeforçamaiordevidamente
comprovado.

18. DAADJUDICAÇÃOEHOMOLOGAÇÃO
18.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente
vencedora,paraposteriorhomologaçãodoresultadopelaautoridadesuperior;
18.2. Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior
adjudicaráoobjetolicitadoàproponentevencedora,homologandoemseguidaoprocedimentolicitatório.

19.


MANUTENÇÃODASCONDIÇÕESDAPROPOSTAREVISÃOEREAJUSTAMENTO

Ospreçossãofixoseirreajustáveis.
Ospreçossãofixoseirreajustáveisduranteotranscursodoprazode12mesesdadatadeapresentação
daproposta,apósoqueaconcessãodereajustamentoseráfeitamedianteaaplicaçãodoINPC/IBGE.
19.3 A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se
tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômicofinanceiro do
contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou
excessivo.

19.1
19.2

20.


DACONTRATAÇÃO

20.1.1. Homologadaalicitaçãopelaautoridadecompetente,aunidadecompradoraemitiráNotadeEmpenho
ou documento equivalente para o proponente vencedor visando à execução do objeto desta licitação. O
proponentevencedorteráoprazode5(cinco)diasúteis,contadosapartirdaconvocação,pararetiraraNotade
Empenho ou documento equivalente. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitadopeloproponentevencedorduranteoseutranscursoedesdequeocorramotivojustificado,aceitopela
unidadecompradora;
RuaEuzébioFerreira,nº26,
BairroCentro,Almadina–BA,
Email:almadinalicitacao@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HAX3KXT/U7XSHZ8WPOY9UG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Almadina
PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA
CNPJ:14.147.466/000129


Quarta-feira
5 de Agosto de 2020
13 - Ano - Nº 2430



LICITAÇÕES E
CONTRATOS


20.1.2. Emcasodeencaminhamentodocontratoe/ouautorizaçãodefornecimentoporemail,ofornecedor
deverá imprimir o(s) documentos(s) em três vias, assinálas, e devolvêlas ao emitente no mesmo prazo
estipuladoacima.
20.1.3. É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no
prazomencionadonoitemanteriorouestandoemsituaçãoirregular,convocaraslicitantesremanescentes,na
ordem de classificação, para assinar o contrato nas mesmas condições do primeiro colocado ou revogar a
licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que
deverãoatenderasexigênciaseditalícias;
20.1.4. A contratada obrigase a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentrodoprazocontratualestabelecido,osacréscimosousupressõesquesefizeremnascomprasdeaté25%
(vinteecincoporcento)dovalorinicialatualizadodocontrato,eassupressõesresultantesdeacordocelebrado
entreaspartes,naformados§§1.ºe2.ºdoart.65daLei8.666/93;
20.1.5. A contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art. 78,
incisosIaXIIeXVIIdaLeinº.8.666/93,semquecaibaàcontratadadireitoaqualquerindenização,esemprejuízo
daspenalidadespertinentes.

21.


DAENTREGAERECEBIMENTODOMATERIAL

21.1. Oobjetodestalicitaçãodeveráserentreguesemcustoadicionaldefrete.
21.2. O fornecimento ocorrerá de acordo com as necessidades da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, que será
responsável pela solicitação do(s) produto(s) à(s) empresa(s) contratada, sempre obedecendo à ordem de
classificação.
21.3. A cada solicitação será emitido um contrato ou instrumento equivalente que deverá ser assinado pela
licitantevencedora,respeitandosetodasascondiçõesdalicitaçãoedaAtadeRegistrodePreços.
21.4. Oobjetodalicitaçãoserárecebidoprovisoriamentemedianterecibooutermocircunstanciado.
21.5. O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela
qualidade,correçãoesegurançadosbensadquiridos.
21.6. Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído
imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida,
cabendoàlicitantevencedoraaspenalidadesprevistasnesteEdital.
21.7. NosistemaficaráacritériodolicitanteinformaraMarcaereferênciadoprodutoofertadosehouver,
no campo “Informações Adicionais” doformulário proposta dosistemaeletrônico. Ficando a mesma
obrigada de informar na proposta escrita final caso arrematante, informar a marca do produto
ofertadosobpenadedesclassificaçãonocertame.

22.


DAFORMADEPAGAMENTO

22.1. A contratante pagará ao contratado, em moeda corrente, após o recebimento definitivo do objeto, de
acordocomasquantidadesrequisitadas,ematé30(trinta)diascontatadosdaapresentaçãodaNOTAFISCAL
ELETRÔNICA,apósatestodoresponsávelcompetente,pelaconferênciaerecebimentodoobjeto.
22.2. As Notas Fiscais/Faturas serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as discriminações
necessárias,devendoseratestadaspeloórgãorecebedor,queencaminharáasmesmasàSeçãodeSuprimentos;
22.3. Toda Nota Fiscal tem que estar devidamente acompanhada com Nota Eletrônica e conter o nº do
contratoouautorizaçãodefornecimento,etodasascertidõesnegativasderegularidadefiscaletrabalhista.
22.4. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulaçãodaspropostas,devendoserdesclassificada,deimediato,aproponentequeassimofizer.
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22.5. CasooFORNECEDORsejaoptantepeloSistemaIntegradodePagamentodeImpostoseContribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal
opção em razão do objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a
devidacomprovação,afimdeevitararetençãonafontedostributose contribuições,conformelegislaçãoem
vigor.
22.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarseá após a regularização da situação ou
reapresentaçãododocumentofiscal,nãoacarretandoqualquerônusparaaprefeitura.
22.7. Caso seja aplicada a penalidade de multa prevista, o valor correspondente poderá ser descontado do
pagamentodevidoaocontratado.

23.


DASSANÇÕESADMINISTRATIVAS

23.1. AoLICITANTEqueincidirnashipótesesabaixorelacionadas,serãoaplicadasassançõesabaixodescritas,
graduadasconformeagravidadedainfração,semprejuízodesançõescivisecriminais,apósoprévioprocesso
administrativo,garantidaaampladefesaeocontraditório.
23.2. Ofornecedorsujeitarseá,nocasodecometimentodeinfraçõesouinadimplementodesuasobrigações,
às penalidades previstas na Lei 10.520/02, aplicandose subsidiariamente, no que couberem, as disposições
contidas na Lei 8.666/93 na sua atual redação, sem prejuízo das demais cominações legais, em especial as
seguintes:
23.3. Advertência:

a) Quandodeixardejuntarosdocumentosdehabilitaçãosemjustificativaplausível;
b) Quandoocorreratrasonofornecimentodosserviçosematé10(dez)diasdadata fixada.
c) Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) além de suspensão de 12 (doze) meses, quando o
fornecedordosserviçosdeixardeatenderasespecificaçõestécnicasrelativasaosmateriaisaserementregues,
previstasnoedital,contratoouinstrumentoequivalente;
23.4. Noscasosdeatrasoimotivadonofornecimentodosserviços,aplicarseá:
a) Multade0,1%(umdécimoporcento)a0,5%(cincodécimosporcento)aodia,atéo30º(trigésimo)diade
atrasototalouparcialdaentrega,sobreovalordanotadeempenho,esuspensãode3(três)meses;
b) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho, para entrega realizada com atrasos
superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente,esuspensãode3(três)meses;
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, para entrega realizada com atrasos
superioresa30(trinta)dias,emquehajaocancelamentodanotadeempenhooudocumentocorrespondente,e
suspensãode6(seis)meses;
23.5. Seráaplicávelcumulativamenteounãocomoutrassanções,multaconvencionalde20%sobreovalorda
contratação, não ocorrência de não entrega dos serviços e/ou materiais, e de 10% sobre o valor total da
contratação, se ocorrer entrega parcial, reconhecendo a licitante desde já, os direitos da Administração, nos
termosdoart.77daLein°.8.666/93.
23.6. AsuspensãotemporáriadofornecedorcujocontratocomaAdministraçãoPúblicaMunicipalestejaem
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o
cumprimentodapenalidadequelhefoiimposta.
23.7. AdeclaraçãodeinidoneidadeparalicitaroucontratarcomaAdministraçãoPública,impediráapessoa
física ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os motivos
determinantesdaapenaçãoouatéquesejapromovidaareabilitaçãoperanteaprópriaautoridadequeaplicoua
penalidade,queseráconcedidasemprequeocontratadoressarciraAdministraçãopelosprejuízosresultantese,
apósdecorridooprazodasançãoaplicada.
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23.8. Asmultasaplicadasdeverãoserpagasespontaneamentenoprazomáximo de05(cinco)diasouserão
deduzidasdovalorcorrespondenteaovalordofornecimento,apósprévioprocessoadministrativo,garantidaa
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALMADINA.Amultapoderáseraplicadacumulativamentecomasdemaispenalidades,adependerdograuda
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração, não impedindo que a
Administraçãorescindaunilateralmenteocontrato.
23.9. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, nem a
responsabilidadedacontratadaporperdasedanosquecausaràcontratanteouaterceirosemconsequênciado
inadimplementodascondiçõescontratuais.
23.10. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à Contratante no prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativaàCONTRATADA.
23.11. As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma
isoladaoucumulativamente,semprejuízodeoutrasmedidascabíveis,adependerdograudainfraçãocometida
peloadjudicatário.
23.12. AssançõesprevistasnesteeditalsãodecompetênciaexclusivadotitulardoPREFEITURAMUNICIPAL
DEALMADINA,facultadaadefesadointeressadonorespectivoprocesso,noprazode10(dez)diasdaabertura
devistas.
23.13. Parafinsdeaplicaçãodequalquerdassançõesestabelecidasacima,aspossíveisfaltascometidaspela
contratadaassimsãodefinidas:

I–FALTASLEVES:puníveiscomaaplicaçãodapenalidadedeadvertênciaemultas,caracterizadaspeloatraso
na entrega dos materiais, assim entendidos como aqueles que não acarretam prejuízos relevantes ao
cumprimentodaobrigaçãoeadespeitodeles,aregularentregadosmateriaisnãoficainviabilizada;
II–FALTAS GRAVES: puníveis com a aplicação da penalidade de multa, caracterizadas pela não entrega ou
entrega parcial que acarretam prejuízos ao objeto contratado, inviabilizando total ou parcialmente o
cumprimentodaobrigaçãoemdecorrênciadecondutaculposadacontratada;
III – FALTAS GRAVÍSSIMAS: Puníveis com a aplicação das penalidades de multas e impedimento de licitar e
contratar com a União, Distrito Federal, Estados ou Municípios pelo prazo de até 2(dois) anos, caracterizadas
pela não entrega ou entrega parcial que acarretam prejuízos relevantes ao objeto contratado, inviabilizandoo
cumprimentodaobrigaçãoemdecorrênciadecondutaculposaoudolosadacontratada.
24.


DAREVOGAÇÃO–ANULAÇÃO

24.1. Alicitaçãopoderáserrevogadaouanuladanostermosdoart.49,daLei8.666/93,noseutodoouem
parte.

25.


DAFISCALIZAÇÃODOCONTRATOERECEBIMENTODOOBJETO

25.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um
representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer
dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas,
problemasoudefeitosobservados,eosquaisdetudodarãociênciaàCONTRATADA,conformedeterminaoart.
67,daLeinº8.666/1993,esuasalterações.
25.2. A fiscalização do contrato ficará a cargo de um servidor designado pela Prefeitura Municipal de
Almadina;
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25.3. OrecebimentodoobjetosedarásegundoodispostonoincisoIIdoart.73daLeiFederal8.666/93,sendo
certoque,esgotadooprazodevencimentodorecebimentoprovisóriosemqualquermanifestaçãodoórgãoou
entidadecontratante,considerarseádefinitivamenteaceitopelaAdministraçãooobjetocontratual,paratodos
osefeitos,salvojustificativaescritafundamentada.

25.4. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a
CONTRATANTEreservaseodireitode,semquedequalquerformarestrinjaaplenitudedessaresponsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalização. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em
nenhumahipótese,emcorresponsabilidadedaCONTRATANTEoudeseusagentes,prepostose/ouassistentes.


25.5. CabeàCONTRATADAatenderprontamenteedentrodoprazoestipuladoquaisquerexigênciasdoFiscal
ou do substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou
reduçãodaresponsabilidadedaCONTRATADA,queétotaleirrestritaemrelaçãoaoobjetoexecutado,inclusive
peranteterceiros,respondendoamesmaporqualquerfalta,falha,problema,irregularidadeoudesconformidade
observadanaexecuçãodoajuste.
25.6. A execução do objeto deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações
estabelecidaspelosórgãoscompetentesepelaPrefeitura,sendoqueainobservânciadestacondiçãoimplicaráa
suarecusa,bemcomoasuadevidaadequaçãoe/ousubstituição,semquecaibaàCONTRATADAqualquertipo
dereclamaçãoouindenização.
25.7. AsdecisõeseprovidênciasqueultrapassemacompetênciadoFiscaldocontratoserãoencaminhadasà
autoridadecompetentedaCONTRATANTEparaadoçãodasmedidasconvenientes,consoantedispostono
§2º,doart.67,daLeinº.8.666/93.
25.8. OobjetodestalicitaçãodeveráserentreguedeformaPARCELADA,noslocaisdeterminadospeloSetor
deComprasdesteconsórcio.
25.9. A entrega do material será, através de AFM, com os seguintes documentos (por força de lei para os
produtosobrigadoaapresentar):
a) As entregas dos Materiais serão efetuadas em até 10 (dez) dias corridos após a solicitação, devendo ser
entregues na totalidade constante em cada solicitação, conforme ordem de compra ou outro instrumento
similar,
b) Ofretedeveráestarinclusonopreçoproposto;
c) A unidade requisitante poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos ou informações relativas ao
produtoofertado.

26.


DARESCISÃOCONTRATUALESUSPENSÃOOUCANCELAMENTODOPREGÃO

26.1. Ainexecução,totalouparcialdocontratoensejaráasuarescisão,comasconsequênciascontratuaiseas
previstasnasLeisFederais10.520/02e8.666/93.
26.2. Arescisãopoderáserdeterminadaporatounilateraleescritodocontratantenoscasosenumeradosnos
incisosdoart.78daLeiFederalnº8.666/93.
26.3. Quandoarescisãoocorrercombasenosincisosdoart.78daLeiFederal8.666/93,semquehajaculpada
contratada,seráestaressarcidodosprejuízosregularmentecomprovadosquehouversofrido.

27.


DASDISPOSIÇÕESGERAISETRANSITÓRIAS

27.1. Aoparticipardalicitação,alicitantedeclarasobaspenalidadesdaLei,dainexistênciadequalquervínculo
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela licitação,
querdiretaouindiretamente.
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27.2. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, por parte da
proponente,dasexigênciasecondiçõesestabelecidasnesteeditaleseusAnexos.
27.3. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o município revogála, no
todoouemparte,porrazõesdeinteressepúblicoderivadasdefatosupervenientecomprovado,ouanulálopor
ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimentodosparticipantesdalicitação.
27.4. Afalsidadedequalquerdocumentoapresentadoouainverdadedasinformaçõesnelecontidasimplicará
aimediatadesclassificaçãodoproponentequeotiverapresentado,ou,casotenhasidoovencedor,arescisãodo
contrato,semprejuízodedemaissançõescabíveis.
27.5.

Asdespesascomacontrataçãodoobjetolicitadocorrerãoàcontadosseguintesrecursos:


DotaçãoOrçamentária
Projeto/Atividade
ElementodeDespesa
UnidadeGestora
Fonte
Nãoexigível,nessafasedocertame,faceaodispostonoart.7º,§2ºdoDecretoFederalnº7.892/13.
27.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligênciascomvistasaesclarecerouacomplementarainstruçãodoprocesso.
27.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazêlo no prazo
determinadopeloPregoeiro,sobpenadedesclassificação/inabilitação.
27.8. Odesatendimentodeexigênciasformaisnãoessenciaisnãoimportaránoafastamentodoproponente,
desdequesejapossívelaaferiçãodasuaqualificaçãoeaexatacompreensãodesuaproposta.
27.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entreosproponentes,desdequenãocomprometamointeressedaAdministração,afinalidadeeasegurançada
contratação.
27.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, pelo aplicativo de informática “Licitaçõese” do
BancodoBrasilou,ainda,mediantepublicaçãonoDiárioOficialdoMunicipio.

27.11. Sãoderesponsabilidadeexclusivadalicitanteasinformaçõesrelativasaendereço,telefoneefax,bem
como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dandose por intimada em caso de eventual tentativa
frustradadecomunicação.
27.12. NacontagemdosprazosestabelecidosnesteEditaleseusanexos,excluirseãodiadeinícioeincluirse
ãodovencimento.Osprazossomenteseiniciamevencememdiadeexpedientenormal.
27.13. OscasosomissosnopresenteeditalserãoresolvidospelaComissãocombasenalegislaçãovigente.
27.14. Fica designado o foro da Cidade de Itabuna, Estado da Bahia–Brasil, para julgamento de quaisquer
questõesjudiciaisresultantedesteedital,renunciandoaspartesaqualqueroutropormaisprivilegiadoqueseja.
27.15. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente
completoeacompanhadodoseguinteanexo:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

TermodeReferência
EspecificaçõesTécnicas/PropostadePreços
MinutadaATAderegistrodepreços
MinutadoContrato;
ModelodeCredencial;
ModelodeDeclaraçãodeConhecimentoeAtendimentodasCondiçõesdeHabilitação;
ModelodeDeclarações;
ModelodeDeclaraçãodeEnquadramentocomoMEouEPP.
Declaração.
Modelodedeclaraçãoconfecçãodocontrato;
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27.16.APregoeiropoderáemqualquerfasedalicitação,suspenderostrabalhos,devendopromover oregistro
dasuspensãoeaconvocaçãoparaacontinuidadedostrabalhos.
27.17. A Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura doprocedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
27.18.AhomologaçãoeaAdjudicaçãodoobjetodestalicitaçãonãoimplicarãodireitoàcontratação.
Oscasosomissosserãodirimidospelopregoeiro,comobservânciadalegislaçãoemvigor,emespeciala
Leinº8.666/93,aLeinº10.520/2002.Nessescasosaplicarseãoasdemaisdisposiçõesconstantesnasreferidas
leis,enosDecretosnº3.555,de08deagostode2000,5.450,de31demaiode2005.
27.20. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentadosemqualquerfasedalicitação.
27.21. Asinformaçõeseesclarecimentosnecessáriosaoperfeitoconhecimentodoobjetodestalicitaçãoserão
prestados pelo (a) pregoeiro (a) e sua equipe de apoio, diariamente, das 09:00 às 15:00, na sala da Comissão
PermanentedeLicitação–COPEL,situadaRuaEuzébioFerreira,CentroAlmadina,Itabuna–BA.
27.22.OpresenteprocessofoianalisadoeaprovadopelaProcuradoriaJuridicadoMunicipio.
27.19.

ItabunaBA,13dejulhode2020.
DaltonLuizAlmeidaFilho
Pregoeiro
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ANEXOI
TERMODEREFERÊNCIA

1.DOOBJETO:




O Presente Termo de Referência tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
ALMADINA,CONFORMEESPECIFICAÇÕESCONSTANTESNOEDITALETERMODEREFERÊNCIAEMODELODE
PROPOSTA,ANEXOSDOEDITAL,ATRAVÉSDEREGISTRODEPREÇOS.
2.JUSTIFICATIVA:




2.1. O presente certame será realizado na modalidade de Pregão Eletrônico visando o maior desconto por item. A
contrataçãopretendidatemporfinalidadeatenderasdemandasoperacionais,concernenteàfrotadeveículoslocados
e pertencentes ao município de Almadina, e com isso, garantir a eficiência e eficácia na qualidadeda prestaçãodos
serviçospúblicosàcomunidade,deformaagarantiraqualidadedosserviços,necessáriosefazacontratação,objeto
desteTermodeReferência.
3.DASESPECIFICAÇÕESDOSITENS:



PNEUS,CAMARASEAREPROTETORES

 ITEM
1

ESPECIFICAÇÃO
PNEUS750R1612LONAS–TRANSPORTE

O
2
PNEUS750R1612LONAS–LAMEIRO

PNEUS LD TRANSPORTE 1000X20 –
p 3
TRANSPORTE
r
4
PNEUSLDTRANSPORTE1000X20–LAMEIRO
o
5
PROTETORESDEAR1000X20
c
6
CÂMARADEAR1000X20
e
7
PNEUS215/75R17,5–TRANSPORTE
d
PNEUS215/75R17,5–LAMEIRO
i 8
PNEUS175/70R13
m 9
e 10
PNEUS1,85/70R14
n 11
PNEUS1,75/70R14
t 12
PNEUS1,85/65R15
o
13
PNEUS205/55R16

14
PNEUS225/65R16
l
15
PNEUS265/60R18
i
16
PNEUSRADIAL275/80R22,5–TRANSPORTE
c
PNEUSRADIAL275/80R22,5–LAMEIRO
i 17
PNEU14.0024
t 18
PNEU17.5/25TRASEIRO–JCB
a 19
t 20
PNEU12.5/80.18DIANTEIRO–JCB
ó 21
PNEU19.5L/24TRASEIRO–JD
r 22
PNEU12.5/80.18DIANTEIRO–JD
i
VALORTOTAL
o
4.

UND

QTD

VALORUNIT

VALORTOTAL MARCA

UND

4







UND

10



















UND

4

UND

10

UND

10







UND

10







UND

4







UND

8







UND

20







UND

10







UND

10







UND

8







UND

6







UND

6







UND

8







UND

4







UND

8







UND

8







UND

4







UND

4







UND

2







UND

2







R$

FUNDAMENTO LEGAL:
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aseradotadoobedecerá,integralmente,aoqueestabeleceasLeisFederaisn8.666de21.06.1993,LeiFederalnº
10520,de17.07.2002,comsuasalteraçõesetodasasdemaisnormaselegislaçãovigenteseaplicáveisaopresente
termo.
5.

DEVERESEDISCIPLINAEXIGIDOSDAEMPRESAVENCEDORA:




6.1.Responsabilizarseportodososencargosfiscaisecomerciaisresultantesdestecontrato;
 Responsabilizarse pelo fornecimento, testes e funcionamento do objeto deste Contrato e pelo fornecimento da
documentação pertinente atendido os requisitos e observadas às normas constantes dos Anexos que integram este
instrumento.
Executarofornecimentonaformaestabelecidanesteinstrumento,observandoasnormaslegaisaqueestásujeita
paraocumprimentodestecontrato;
LevarimediatamenteaoconhecimentodoCONTRATANTEquaisquerirregularidadesocorridasnofornecimentodo
objeto;
 Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas reclamações
inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das
deficiências,falhasouirregularidadesconstatadaspeloCONTRATANTE;
SujeitarseàamplaeirrestritafiscalizaçãoporpartedoContratanteparaacompanhamentodaexecuçãodocontrato.
A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da Contratada pela execução de
qualquerserviço;
ColocaràdisposiçãodoCONTRATANTEtodososmeiosnecessáriosàcomprovaçãodaqualidadeeoperacionalidade
dobem,permitindoaverificaçãodesuaconformidadecomasespecificações.
Manter,durantetodaaexecuçãodocontrato,asmesmascondiçõesdehabilitaçãoequalificaçãoexigidasporocasião
dalicitação/contratação;

6.

DEVERESDOCONTRATANTE

6.1.CONSTITUEMDEVERESDOCONTRATANTE:
PrestarasinformaçõeseosesclarecimentossolicitadospelaempresaContratadaparaafielexecuçãodocontrato;
Solicitaroreparo,acorreção,aremoção,areconstruçãoouasubstituiçãodoobjetodocontratoemqueseverificarem
vícios,defeitosouincorreções;
 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condições e preços
pactuados;
EfetuaropagamentonaformaconvencionadanocontratocomasNotasFiscais/Faturasdevidamenteatestadas;
 Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais da CONTRATADA;
Acompanharefiscalizaraexecuçãodocontrato,pormeiodeservidorespecialmentedesignado,nostermosdoart.67,
daLein°8.666/1993;
RejeitaroobjetoemdesacordocomasobrigaçõesassumidaspelaCONTRATADAexigindosuaimediatacorreção,
sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maiores,
devidamentejustificadoseaceitospelaPrefeituraMunicipaldeAlmadina.
ComunicaràempresaCONTRATADAtodaequalquerocorrênciarelacionadacomoobjetodocontrato.
6.2.PREÇOS
Ospreçosofertadosdeverãosernacondiçãodepreçoàvistaparapagamento,medianteapresentaçãodenotafiscal/
fatura,apóscertificaçãodanotafiscal/faturaacompanhadadetodasascertidõesexigidas.Todosospreçosdeverão
serapresentadosemmoedacorrentedopaís,devendoincluirtodososcustosdiretoseindiretos,julgadosnecessários
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pela proponente e todas as incidências que sobre eles possam recair, tais como encargos fiscais, tributos, taxas,
impostoseoutros;
7. DAFISCALIZAÇÃO





7.1  A fiscalização do objeto do Contrato a ser gerado neste processo licitatório, ficará a cargo da Secretaria de
AdministraçãoatravésdeservidordesignadopeloSecretáriodeAdministraçãonostermosdoArt.67daLei8.666/93,e
deveráatestararealizaçãodosserviçoscontratados,paracumprimentodasnormasestabelecidasnosartigos62e63
daLeinº4.320/1964.
7.2 – O Fiscal anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação em registro próprio,
determinandooquefornecessáriaàregularizaçãodasfaltasouinconsistênciasobservadas,nosmoldesdoTermode
Referencia/Pregão/Contrato.
7.3 – A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Administração Pública e não exclui nem reduz a
responsabilidadedaCONTRATADAporqualquerirregularidade.
7.4–NaplanilhadadespesadequetrataoobjetoTR/Contrato,constarãoosprodutosfornecidos,eseráomesmo
baseparaconferenciadoFiscaldoContrato,queconfrontarásuasinformaçõescomasautorizaçõesdefornecimento.
8. CUSTOESTIMADODACONTRATAÇÃO:



8.1. O custo estimado da contratação, o valor máximo global estabelecido em decorrência da identificação dos
elementosquecompõemopreçodosserviçoslicitados.
9.DAVALIDADEDOSMATERIAIS:





Osmateriaisdeverãoterprazodevalidadede,nomínimo,03(três)meses,contadosapartirdadatadeentrega.
10.DOPRAZODEVIGENCIA:



10.1.Oprazodevigênciadocontratoseráperíododeoqualdeveráserdeaténomáximo12(doze)meses.

LindianaMeloRocha
SECRETARIADEADMINISTRAÇÃO
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ANEXOIIPROPOSTACOMERCIAL


PREGÃOELETRÔNICOSRPN.º003/2020
ABERTURA:
RAZÃOSOCIAL:

HORÁRIO:( )

CNPJ.:

TELEFONE:

ENDEREÇO:

CIDADE:

UF:




PNEUS,CAMARASEAREPROTETORES



ITEM
1



2

PNEUS750R1612LONAS–LAMEIRO

3

PNEUS LD
TRANSPORTE

4

PNEUSLDTRANSPORTE1000X20–LAMEIRO

UND

10

5

PROTETORESDEAR1000X20

UND

10







6

CÂMARADEAR1000X20

UND

10











ESPECIFICAÇÃO
PNEUS750R1612LONAS–TRANSPORTE

UND

QTD
4

VALORUNIT

VALORTOTAL MARCA

UND







UND

10







TRANSPORTE

1000X20

–
UND

4













7

PNEUS215/75R17,5–TRANSPORTE

UND

4









8

PNEUS215/75R17,5–LAMEIRO

UND

8







9

PNEUS175/70R13

UND

20









10

PNEUS1,85/70R14

UND

10







11

PNEUS1,75/70R14

UND

10







12

PNEUS1,85/65R15

UND

8







13

PNEUS205/55R16

UND

6







14

PNEUS225/65R16

UND

6







15

PNEUS265/60R18

UND

8







16

PNEUSRADIAL275/80R22,5–TRANSPORTE

UND

4







17

PNEUSRADIAL275/80R22,5–LAMEIRO

UND

8







18

PNEU14.0024

UND

8







19

PNEU17.5/25TRASEIRO–JCB

UND

4







20

PNEU12.5/80.18DIANTEIRO–JCB

UND

4







21

PNEU19.5L/24TRASEIRO–JD

UND

2







22

PNEU12.5/80.18DIANTEIRO–JD

UND

2















 VALORTOTAL

R$

CONDIÇÕESGERAISDEFORNECIMENTO




TRANSPORTE
LOCALDEENTREGA
PRAZODEENTREGA

PorcontaeresponsabilidadedoFornecedor.
AlmoxarifadoCentraldaSaúde
Ematé15(QUINZE)diasapósaSolicitação.
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OvalortotalédeR$

(

)

Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as características
constantesdoAnexoI–EspecificaçõesTécnicas/PropostadePreçodesteEdital.
Declaramosestaremdiacomtodasasobrigaçõestrabalhistaseprevidenciárias,conformelegislaçãovigente.
Oprazodeeficáciadestapropostaéde60dias,apartirdaentregadorespectivoenvelope,conformeart.64,
§3º da Lei de Licitações. A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da
licitaçãoestenderseáaoprazodeconvocaçãoprevistonoartigo64§3ºdaLeideLicitações.
,

de de
(Nomecompleto,assinaturadorepresentantelegaldaempresaecarimbodaempresa)
(Identificação)R.G.n.ºXX.XXX.XXXXSSP/XXeCPFn.ºXXX.XXX.XXXXX
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ANEXOIII
MODELODAATADEREGISTRODEPREÇOSREFERENTEAOPREGÃOELETRONICONº003/2020
Pelopresenteinstrumento,aComissãoPermanentedeLicitaçãodaPREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA,
ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, localizado na Rua Euzébio Ferreira 26, Centro,
Almadina – Bahia  , Departamento de Licitação, Itabuna, Bahia, neste ato representado pelo Sr. Dalton Luiz
AlmeidaFilho,nostermosdoartigo15,II,daLei Federalnº8.666/93, Lei Federalnº10.520/2002,easdemais
normaslegaisaplicáveis, deacordo comoresultadodaclassificaçãodaspropostasapresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO003/2020,SISTEMADEREGISTRODEPREÇOSSRP,dotipo
MENORPREÇOPORLOTE,publicadanoDOMnº..........dodia..................,eJornal....,pagina........
Transcurso o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação, as empresas abaixo citadas,
doravante denominadas Fornecedores, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as
cláusulasecondiçõesaseguirestabelecidas:
CLÁUSULAPRIMEIRADOOBJETO
1.1

ApresenteAtadeRegistrodePreçotemporobjetoacontrataçãodeempresapara CONTRATAÇÃODE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE
REFERÊNCIAEMODELODEPROPOSTA,ANEXOSDOEDITAL,ATRAVÉSDEREGISTRODEPREÇOS.
CLÁUSULASEGUNDADOPREÇO
2.1  Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO
003/2020–SistemadeRegistrodePreços,conformeotabela(s)abaixo:


NOMEDAEMPRESA:.........................................................PessoaJurídicadedireitoprivado,inscritano

CNPJ/MFsobnº.........,localizadanoendereço,.......................................,telefone............,nesteato
representada peloSr.
,inscritonoCPFnº
,portadordoRGnº


,residenteedomiciliado.............


ITEM01
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UND

QUANT

MARCA

01.









VALORUNITÁRIO VALORTOTAL




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


CLÁUSULATERCEIRADASCONDIÇÕESDEFORNECIMENTO
Osórgãoseentidades,beneficiáriosdestaAta,deverãosolicitar,aComissãoPermanentedeLicitação,
órgão gerenciador da presente Ata, nos termos das legislações vigentes, autorização para fornecimento dos
insumosparaserematendidos,deacordocomoEditaldeLicitaçãoquefazparteintegrantedapresenteAta.
3.2 –AcontrataçãodecorrentedestaAtaseráformalizadapormeiodeContrato,oqualdeveráserassinadoe
retiradopeloFornecedornoprazomáximode05(cinco)diasúteisacontardacomunicação.
3.1
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–MedianteaassinaturadaAtaestarácaracterizadoocompromissodeentregadosmateriais,objetodeste
Pregão.
3.4 Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os
produtos;
3.5  Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do
SRP), de acordo com o edital do Pregão Eletrônico 003/2020, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta
vencedoradalicitação,bemcomoascláusulasdapresenteAta.
3.3

 O PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA não está obrigado a contratar o objeto desta licitação,
ficandolhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
asseguradoaobeneficiáriodoRegistrodePreços,preferência,emigualdadedecondições.


3.6

CLÁUSULAQUARTA–DOPAGAMENTO
O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente
indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos
entregues,medianteaapresentaçãodaNotaFiscal.
4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento,
devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos
quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o
pagamentodasNotasFiscaise/ouFaturas.
4.3 Havendo erro na fatura ou recusa pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA na aceitação dos
produtosentregues,notodoouemparte,atramitaçãodafaturaserásuspensaatéqueaContratadatomeas
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
reapresentação,devidamenteregularizada.
4.4
Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovaçãodefinitivadosprodutosentreguestotalouparcial.
4.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de
inscriçãonoCNPJapresentadonosdocumentosdehabilitaçãoedaspropostasdepreços,bemcomodaNotade
Empenho,nãoseadmitindonotasfiscais/faturasemitidascomoutrosCNPJs.

4.6 AContratadadeveráapresentarjuntamentecomaNotaFiscaltodasascertidõesfiscaisetrabalhista.
a) Opagamentoseráfeito,ematé30(trinta)dias,apósofornecimentodomaterial,medianteaapresentação
da Nota Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela
contratada.
b) Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir
apósasuareapresentação.
c)
A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de
inscriçãonoCNPJapresentadonosdocumentosdehabilitaçãoedaspropostasdepreços,bemcomodaNotade
Empenho,nãoseadmitindonotasfiscais/faturasemitidascomoutrosCNPJs.

4.1

CLÁUSULAQUINTA–DAVALIDADECONTROLEEALTERAÇÕESDEPREÇOS
OprazodevalidadedesteRegistrodePreçosseráaté12(doze)meses,apartirdaassinaturadaataeda
publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Consórcio, permitindo sua prorrogação conforme legislação
pertinente.
5.2 –AAtadeRegistrodePreçospoderásofreralterações,obedecidasàsdisposiçõescontidasnoart.65,da
Leinº8.666/93.
5.2.1  O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado,oudefatoqueeleveocustodosserviçosoubensregistrados,cabendoaoórgãogerenciadorpromover
5.1
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asnecessáriasnegociaçõesjuntoaosfornecedores.
5.2.2 Quandoopreçoinicialmenteregistrado,pormotivosuperveniente,tornarsesuperioraopraticadono
mercado,oórgãogerenciadordeverá:
5.2.3 Convocarofornecedorvisandoànegociaçãoparareduçãodepreçosesuaadequaçãoaopraticadono
mercado;frustradaanegociação,ofornecedorseráliberadodocompromissoassumido;
5.2.4 Convocarosdemaisfornecedores,visandoigualoportunidadedenegociação,diantedosresultadosde
classificaçãoapresentadosnaAta.
 Quando o preço de mercado tornase superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimentodevidamentecomprovado,nãopudercumprirocompromisso,oórgãogerenciadorpoderá:
5.3.1
 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
5.3.2 Convocarosdemaisfornecedores,visandoigualoportunidadedenegociação.
5.3.3  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
RegistrodePreços,adotandoasmedidascabíveisparaaobtençãodacontrataçãomaisvantajosa.

5.3

CLÁUSULASEXTA–DOSUSUARIOSNÃOPARTICIPANTES/ADESISTAS
6.1–AAtadeRegistrodePreços,durantesuavigência,poderáserutilizadaporqualquerórgãoouentidadeda
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão
gerenciador,desdequedevidamentecomprovadaavantagem.
6.2Osórgãoseentidadesquenãoparticiparemdoregistrodepreços,quandodesejaremfazerusodaAtade
RegistrodePreços,deverãomanifestarseuinteressejuntoaoórgãogerenciadordaAta,paraqueesteindiqueos
possíveisfornecedoreserespectivospreçosaserempraticados,obedecidaàordemdeclassificação.
6.3CaberáaofornecedorbeneficiáriodaAtaderegistrodepreços,observadasascondiçõesnelaestabelecidas,
optarpelaaceitaçãoounãodofornecimento,independentementedosquantitativosregistradosemAta,desde
queestefornecimentonãoprejudiqueasobrigaçõesanteriormenteassumidas.
6.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou
entidade,a100%(cemporcento)dosquantitativosregistradosnaAtadeRegistrodePreços.
CLÁUSULASETIMADOCANCELAMENTODOREGISTRODEPREÇOS
7.1ApresenteAtadeRegistrodePreçospoderásercanceladadeplenodireito:
7.1.1PelaComissãoPermanentedeLicitação,mediantecomunicaçãodaunidaderequisitante,quando:
A(s)detentora(s)nãocumprir(em)asobrigaçõesdelaconstantes;
 A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade
requisitantenãoaceitarsua(s)justificativa(s);
7.1.1.3 A(s)detentora(s)der(em)causaarescisãoadministrativadecontratodecorrentedesteinstrumento
deRegistrodePreços,emalgumashipótesesprevistasnoArt.78,Inc.IaXII,ouXVII,daLeiFederal8.666/93,
comasrespectivasalteraçõesposteriores;
7.1.1.4 Emqualquerdashipótesesdeinexecuçãototalouparcialdecontratodecorrentedesteinstrumento
deregistro;
7.1.1.5 Ospreçosregistradosseapresentaremsuperioresaospraticadosnomercado;
7.1.1.6 PorrazõesdeinteressepúblicodevidamentedemonstradasejustificadaspelaAdministração.
7.2 Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de
cumprirasexigênciasnelacontidasouquandoocorreralgumadashipótesescontidasnoArt.78,incisosXIVe
XVI,daleiFederalnº8.666/93comasrespectivasalteraçõesposteriores.
7.1.1.1
7.1.1.2
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7.2.1Asolicitaçãoda(s)detentora(s)paracancelamentodospreçosregistradosdeveráserdirigidaaComissão
Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do
pedido.
7.3 Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será
comunicadaporcomavisoderecebimento,devendoseranexadoaoprocessoquetiverdadoorigemaoRegistro
dePreços.
7.3.1Nocasodeserignorado,incertoouinacessíveloendereçoda(s)detentora(s),acomunicaçãoseráfeitapor
publicação no Diário Oficial do Consórcio e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerandosecanceladoopreçoregistradoapartirdaúltimapublicação.
7.3.2FicaestabelecidoqueasdetentorasdaAtadeverãocomunicarimediatamenteàComissãoPermanentede
Licitação,qualqueralteraçãoocorridanoendereço,telefone,contabancáriaeoutrasjulgáveisnecessáriaspara
recebimentodecorrespondênciaeoutrosdocumentos.
CLÁUSULAOITAVADASDISPOSIÇÕESGERAIS
8.1 A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no
DiárioOficialdoMunicípio.
8.2 Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativosrelacionadosaoPREGÃOELETRONICONº003/2020–SISTEMADEREGISTRODEPREÇOS
SRP.
E,porestaremaspartesjustasecompromissadas,assinamapresenteAtadeRegistrodePreço,emduasvias,de
igualteor,napresençadastestemunhasabaixoassinadas.
ItabunaBahia, .....de.......................................................................de2020.


MILTONSILVACERQUEIRA
PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA
PREFEITO
CONTRATANTE



Representante
Fornecedor
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ANEXOIV
ESTADODABAHIAMUNICÍPIODEITABUNA
MINUTADOCONTRATOFORNECIMENTONºXXX/2020
CONTRATODEFORNECIMENTOQUECELEBRAM
ENTRE SI, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
ALMADINA BAHIA, E DE OUTRO, A
EMPRESA....................


OpresenteContratoparacelebrara CONTRATAÇÃODEEMPRESAESPECIALIZADAPARAAQUISIÇÃODEPNEUSE
ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA E MODELO DE PROPOSTA, ANEXOS DO
EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA e a
empresa:...........................................................,inscrito
no
CNPJ:
...................................................................... O Município de Almadina, pessoa jurídica de direito público,
comsedeadministrativalocalizadaàRuaEuzébioFerreira,26,CentroCEP45640000Almadina–BA,inscrita
noCNPJsobonº14.147.466/000129,nesteatorepresentadopelaExcelentíssimoPrefeitoMunicipal,MiltonSilva
Cerqueira,brasileiro,casado,portadordeRGNº0357078101SSPBAeinscritonoCPF020.784.73553,residente
edomiciliadonaPraçaBasiliaOliveira,CentroAlmadina–BA,edooutroladoaempresa________________,
situadaà,inscritanoCNPJsobnº,aquirepresentadapeloSr°.eRGn.º,deagoraemdiantedenominado
simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se
nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos
termosdaLeinº8.666,de21dejunhode1993,esuasalteraçõesposteriores,etendoemvistaoqueconstano
PREGÃOELETRÔNICO003/2020,ascláusulasecondiçõesaseguirdescritas:

CLÁUSULAPRIMEIRADOOBJETO



1.1 Constitui objeto do presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E
1.

ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA E MODELO DE PROPOSTA, ANEXOS DO
EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme especificações, quantidades e condições constantes no
Termo de referência e na proposta de Preços apresentadas na licitação do Pregão Presencial Nº ......../........ e
adjudicadoconformeparecerdevidamentehomologadoepublicadonaimprensaoficial.

§1°AContratadaficaráobrigadaaaceitar,nasmesmascondiçõesdestecontrato,acréscimosousupressões
naaquisiçãodosbensobjetodapresentelicitação,deaté25%(vinteecincoporcento)dovalorinicialatualizado
docontrato,conformeArt.65daLeinº8.666/93.

2.
CLÁUSULASEGUNDA
–DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA


AsdespesasparaopagamentodestecontratocorrerãoporcontadosrecursosdaDotaçãoOrçamentáriaa
seguirespecificada:
UnidadeOrçamentária:
ProjetoAtividade:
ElementosdeDespesa:
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FonteRecurso:

3.
CLAUSULATERCEIRA–PREÇOECONDIÇÕESDEPAGAMENTO

OvalortotaldestecontratoédeR$.................(prazoporextenso)paraofornecimentode
.........................................
§1°Ospreçosofertadosserãofixoseirreajustáveis,salvonascondiçõesprevistasnoArt.65,II,“d”daLei
8.666/1993.

§2°NospreçosofertadosnapropostadoContratadojáestãoinclusostodososcustosedespesasdecorrentes
detransportes,seguros,impostos,taxasdequalquernaturezaeoutrosquaisquerque,diretaouindiretamente,
impliquemouvenhamaimplicarnofielcumprimentodesteinstrumento.

§3°OpagamentoseráefetuadoatravésdeOrdemBancárianominalaocontratadooucréditoemconta
corrente,ematé30(trinta)diascorridosapósaapresentaçãodaNotaFiscal/Faturaedevidamenteatestadaa
entregadefinitivadoobjetocontratado.

§4°Quandohouvererrodequalquernatureza,naemissãodaNotaFiscal/Fatura,odocumentoserá
imediatamentedevolvidoparasubstituiçãoe/ouemissãodeNotadeCorreção,ficandoestabelecidoqueesse
intervalodetemponãoseráconsideradoparaefeitodequalquerreajusteouatualizaçãodovalorcontratual
4.

CLÁUSULAQUARTA–DAVIGENCIADOCONTRATO


Oprazodevigênciadopresentecontratoéde12(doze)mesescontadoapartirdasuaassinatura,podendoser
prorrogado,desdequeobservadasàsdisposiçõesdoart.57daLeinº.8.666/93.
5.
CLÁUSULAQUINTADOPRAZOELOCALDEENTREGA:

Oprazodeentregadoobjetocontratadoéimediato,contadosapartirdaautorizaçãodefornecimento
§1ºNacontagemdosprazosexcluirseáodiadoinícioeincluirseáodovencimento.Sóseiniciamevencem
osprazosemdiasdeexpedientenaAdministraçãoPúblicaMunicipal.Quandoocorrerovencimentoforadodia
útil,considerarseáoprimeirodiaútilimediatamentesubsequente,semônusparaaAdministração.

§2ºPoderáserprorrogadooprazodeentregaprevistonestacláusula,observadasasdisposiçõesdos
parágrafos1ºe2ºdoArt.57daLei8666/93.

§3ºAformadefornecimentodoobjetodopresentecontratoéparcelada.

§4ºOlocaldeentregaserá.........
6.
CLÁUSULASEXTA–DASCONDIÇÕESDERECEBIMENTODOOBEJTO

Oobjetocontratadoserárecebido,provisoriamente,paraefeitodeverificaçãodaconformidadedomaterial
e/ouequipamentocomaespecificaçãofornecidapeloCONTRATANTEnoprazodeaté03
(três)diasúteis.
§1ºOrecebimentodefinitivodoobjetoaquicontratadosósedarádepoisdeadotados,peloCONTRATANTE,
todososprocedimentosprevistosnoArt.73,incisoII,daLei8.666/93.
§2ºAAdministraçãorejeitará,notodoouemparte,qualquerproposiçãodefornecimentoemdesacordocom
asespecificaçõesdoobjetodalicitaçãoeasdisposiçõesdesteContrato.
7.
CLÁUSULASÉTIMA –DASPENALIDADES:
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Odescumprimentoparcialoutotaldequalquerdassuascláusulas,semjustificativasaceitapeloórgãoou
entidadepromotordalicitação,sujeitaráolicitanteouocontratadoàsseguintessançõesprevistasnasLeisnº
10.520/02enº8.666/93,garantidaapréviaeampladefesaemprocessoadministrativo:A)advertência;
B)
declaraçãodeinidoneidadeparaparticipardelicitaçãoeimpedimentodecontratarcomaUnião,com
órgãoseentidadesdoEstadodaBahiaedosdemaisestadosdafederação,como
DistritoFederaleMunicípiosporprazodeaté05(cinco)anos;
C)
multade10%(dezporcento)sobreovalordocontrato,emcasoderecusadoadjudicatárioemassinar
ocontrato,dentrode10(dez)diascorridos,contadosdadatadesuaconvocação;
D)
multade0,3%(trêsdécimosporcento)aodia,atéotrigésimodiadeatraso,sobreovalordapartedo
objetonãoentregue;
E)
multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subsequenteaotrigésimo.
§1ºOvalordasmultasserá,obrigatoriamente,deduzidodopagamentodoobjetoentreguecomatraso,oude
outroscréditos,relativoaomesmoContrato,eventualmenteexistente.
§2ºAsmultasprevistasnestacláusulanãotêmcarátercompensatórioeoseupagamentonãoeximiráo
CONTRATADOdaresponsabilidadedeperdasedanosdecorrentesdasinfraçõescometidas.§3ºRetençãode
pagamentoenquantoperduraremquaisquerpendênciasdoCONTRATADO,juntoaoCONTRATANTE.Durante
esseperíodonãoincidiráatualizaçãomonetária;
8.
CLÁUSULAOITAVA –DARESCISÃO:



AinexecuçãototalouparcialdoContratoensejaasuarescisãocomasconsequênciascontratuais,easprevistas
naLeinº8666/93.
§1º.OContratantepoderárescindiradministrativamenteorespectivoContrato,nashipótesesprevistasnos
incisosIaXII,XVIIeXVIIIdoart.78daLei8.666/93.
§2º.NashipótesesderescisãocombasenosincisosIaXIdoart.78daLei8.666/93,nãocabeaoContratado
direitoaqualquerindenização.
9.CLÁUSULANONA–COBRANÇAJUDICIAL


AsimportânciasdevidaspelaContratadaserãocobradasatravésdeprocessodeexecução,constituindoeste
Contrato,títuloexecutivoextrajudicial,ressalvadaacobrançadireta,medianteretençãooucompensaçãode
créditos,semprequepossível.

10.
CLÁUSULADÉCIMA–DISPOSIÇÕESGERAIS



§1º.OCONTRATANTEnãoresponderáporquaisquercompromissosassumidospelocontratadocomterceiros,
aindaquevinculadosàexecuçãodopresenteContrato.

§2º.OCONTRATADOobrigaseamanter,durantetodaaexecuçãodoContrato,emcompatibilidadecomas
obrigaçõesoraassumidastodasascondiçõesdehabilitaçãoequalificaçãoexigidasnoEdital.
§3º.OpresenteContratonãopoderáserobjetodesubcontratação,cessãooutransferência,notodoouem
parte.
§4º.NainterpretaçãodasdisposiçõesdesteContratoeintegraçãodasomissões,desdequecompatíveiscomos
preceitosdeDireitoPúblico,aplicarseá,supletivamente,osprincípiosdateoriageraldoscontratoseas
disposiçõesdoDireitoPrivado.
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§5º.OCONTRATADOresponderáportodososdanoseprejuízosdecorrentesdeparalisaçõesnaexecuçãodo
fornecimentodoobjetocontratado,salvonaocorrênciadecasofortuitoouforçamaior,semquehajaculpado
CONTRATADO,apuradosnaformadalegislaçãovigente,quandocomunicadoaoCONTRATANTEnoprazode
48(quarentaeoito)horasdaocorrência,ouordemexpressaeescritadoCONTRATANTE.
§6º.Apóso10º(décimo)diadeparalisaçãodofornecimentodoobjetocontratado,oCONTRATANTE,poderá
optarporumadasseguintesalternativas:a)promoverarescisãocontratual,
independentementedeinterpelaçãojudicial,respondendooCONTRATADOpelasperdasedanosdecorrentes
darescisão;b)exigiraexecuçãodoContrato,semprejuízosdacobrançademultacorrespondenteaoperíodo
totaldeatraso,respeitadoodispostonalegislaçãoemvigor.

§7º.OCONTRATANTEprovidenciaráapublicaçãoresumidadoCONTRATOeseusADITAMENTOS,na
imprensaoficial,conformeParágrafoÚnicodoArtigo61daLeiFederal8.666/93.

CLAUSULADÉCIMAPRIMEIRA–RESPONSABILIDADECIVIL
11.

Serãooferecidasemprazorazoávelaserarbitradopeloórgãocompetenteparaquesejaasseguradoaplena
execuçãodocontrato,bemcomoapossibilidadedatrocadosbenslicitados,queseencontrecomvíciosou
defeitos,comotambémprejuízoscausadosaterceiros,conformeprevêoArt.55,VIdaLei8.666/1993,podendo
aindaosetordefiscalizaçãorecusarosmateriaisqueestejamnoprazodevalidadenaeminênciadeexpirar.

12.
CLAUSULADÉCIMASEGUNDA–FORO

AsparteselegemoForodacidadedeCoaraciBahia,queprevalecerásobrequalqueroutro,pormais
privilegiadoqueseja,paradirimirquaisquerdúvidasoriundasdopresenteContrato.E,porestaremassimjustos
econtratados,firmamopresentecontratoem04(quatro)viasdeigualteoreformanapresençadas
testemunhas,quesubscrevemdepoisdelidoeachadoconforme.

Almadina,
de
de2020.
___________________________________
PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA
MILTONSILVACERQUEIRA
PREFEITO
CONTRATANTE


XXXXX
Contratada
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ANEXOV
PREGÃOELETRÔNICONº.003/2020
MODELODECREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO
(Esteanexoéummodeloedeveserfeitopreferencialmenteempapeltimbradodolicitante)


A(nomedaempresa)....................................CNPJ,nº.........................,comsedeà.......................................,
nesteatorepresentadopelo(s)(diretoresousócios,comqualificaçãocompletanome,RG,CPF,nacionalidade,
estadocivil,profissãoeendereço)pelopresenteinstrumentodemandato,nomeiaeconstitui,seu(s)Procurador
(es)oSenhor(a)....................................................................................,(nacionalidade,estadocivil, profissão),
portadordoRegistrodeIdentidadenº...............,expedidopela,devidamenteinscritonoCadastrode
PessoasFísicasdoMinistériodaFazenda,sobonº......,residenteàrua.......................................................,nº.
........Comomeumandatário,aquemconfiroamplospoderesparajunto aoÓrgão...............................Praticar
todososatosnecessários,relativosaoprocedimentolicitatórionamodalidadedePregãonº....,conferindolhe,
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpôlos, apresentar lances, negociar preços e demais
condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os
demaisatospertinentesaocertame,emnomedoproponentedandotudocomobom,firmeevalioso.


Itabuna(BA),.........de.........................de2020




(Nomecompleto,assinaturadorepresentantelegaldaempresaecarimbodaempresa)
(Identificação)
R.G.n.ºXX.XXX.XXXXSSP/XXeCPFn.ºXXX.XXX.XXXXX
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ANEXOVI
PREGÃOELETRÔNICONº.003/2020

MODELODEDECLARAÇÃODECONHECIMENTODOEDITALEATENDIMENTOÀSEXIGÊNCIAS
DEHABILITAÇÃO
(Esteanexoéummodeloedeveserfeitopreferencialmenteempapeltimbradodolicitante)



A(nomedaempresa)....................................CNPJ,nº.........................,comsedeà.......................................,
declara,sobaspenasdalei,oplenoconhecimentodetodasasinformaçõesedascondiçõesparacumprimento
das obrigações objeto da licitação e atendimento as exigências de habilitação, ciente das sanções factíveis a
seremaplicadasconformealei8.666/93.


DataeLocal,



(Nomecompleto,assinaturadorepresentantelegaldaempresaecarimbodaempresa)
(Identificação)
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ANEXOVII
PREGÃOELETRÔNICONº.003/2020
MODELODEDECLARAÇÕES
(AseremcolocadasnoenvelopedeDocumentação)

(Esteanexoéummodeloedeveserfeitopreferencialmenteempapeltimbradodolicitante)

Ilmº.Sr.
PregoeiroOficial
Ref.:PREGÃOELETRÔNICONº.003/2020
AEMPRESA(NOME),

DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a
administraçãopública,equeestádeacordocomasexigênciasdopresenteEdital;

DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua
habilitação,assimcomoseobrigaadeclararaocorrênciadefatosfuturos;

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz,nostermosdoincisoXXXIIIdoartigo7.ºdaConstituiçãoFederalde1988;

DECLARAqueestáplenamentedeacordocomtodasascláusulasecondiçõesdopresenteEdital;


(Nomecompleto,assinaturadorepresentantelegaldaempresaecarimbodaempresa)
(Identificação)
R.G.n.ºXX.XXX.XXXXSSP/XXeCPFn.ºXXX.XXX.XXXXX



Carimbodaempresa:
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ANEXOVIII

MODELODEDECLARAÇÃODEENQUADRAMENTOCOMOMEOUEPP
(Esteanexoéummodeloedeveserfeitopreferencialmenteempapeltimbradodolicitante)
PREGÃOELETRÔNICONº.003/2020

, inscrita no CNPJ sob o nº

A empresa
,porintermédiodeseurepresentantelegaloucredenciadoSr(a).

,portadordoDocumentodeIdentidadenºeinscritonoCPFsob onº,DECLARA,sobassançõesadministrativas
cabíveisesobaspenasdalei,queestaempresa,napresentedata,éconsiderada:

()MICROEMPRESA,conformeIncisoIdoartigo3ºdaLeiComplementarnº123,de14/12/2006;

()EMPRESADEPEQUENOPORTE,conformeIncisoIIdoartigo3ºdaLeiComplementarnº123,de14/12/2006.

Declaraaindaqueaempresanãoseencontraalcançadaporqualquerdashipótesesdescritasno§4º,doart.3º,
daLeiComplementarnº123,de14/12/2006.

,

de

de2020.



(Nomecompleto,assinaturadorepresentantelegaldaempresaecarimbodaempresa)(Identificação)
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ANEXOIX
DECLARAÇÃO

(Esteanexoéummodeloedeveserfeitopreferencialmenteempapeltimbradodolicitante)


O licitante abaixo DECLARA, para todos os fins e efeitos das Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02, sob as
penalidadescabíveis,responsabilizandosepelointeiroteordestadeclaração,que:

Recebeuemtempohábiltodadocumentaçãopertinenteequetomouconhecimentodetodas
asinformaçõesedascondiçõesdopresenteEdital.


a)

b)

Possuicapacidadeoperativaedisponibilidadefinanceiraparaatenderaoobjetodesta

licitação.

(cidade),(dia)de(mês)de2020.



XXXXXXXXXXXXXXXX
(Nomecompletoeassinaturadoseurepresentante)(Identificação)
R.G.n.ºXX.XXX.XXXXSSP/XXeCPFn.ºXXX.XXX.XXXXX

RuaEuzébioFerreira,nº26,
BairroCentro,Almadina–BA,
Email:almadinalicitacao@gmail.com
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CONSÓRCIOPÚBLICOINTERFEDERATIVODESAÚDEDA
REGIÃODEITABUNAEILHÉUS




LICITAÇÕES E
CONTRATOS


ANEXOX

DECLARAÇÃO

OlicitanteabaixoDECLARAosdadosparaconfecçãodocontrato:

,sediada
Empresa
cadastradanoCNPJdoMinistériodaFazendasobo nº
representada por

,nº ,Estado
,telefonen°
,
 ,adiantedenominadaCONTRATADA,nesteato

,naqualidade de
RG n°

, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade
, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
e

doCPF/MF,residente

,nº ,cidade

,Estado

.




(ESTEANEXOÉUMMODELOEDEVESERFEITOPREFERENCIALMENTEEMPAPELTIMBRADODO
LICITANTE)
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Termos Aditivos

P
PREFEIT
TURAM
MUNICIPALDEA
ALMADINA
RuaEEuzébioFerre
eira,26,Centro
oCEP456400
000Almadinaa–BA
Telefaax(73)32471
1139Email:p
prefeitura.alm
madina@hotm
mail.com
CNPJ:1414746
66/000129
1º TERM
MO ADITIVO DE
D AUMENTO
O DE VALOR AO CONTRA
ATO ADMINIS
STRATIVO Nº 045/2020
EXTRATO DE
E ADITIVO DE
E CONTRATO
O045/2020
CONTRA
ATANTE:

MUN
NICÍPIO DE ALMADINA
A/BA

CONTRA
ATADO (A):

EQU
UIMED INS
STALAÇÕE
ES E EQUIPAMENT
TOS PARA
A
LAB
BORATÓRIIOS E HOS
SPITAIS EIRELI
E
16.58
80.422/000
01-13

CPF Nº:

OBJETO::
VIGÊNCIA
A:
PREFEITO:

O PR
RESENTE TERMO A
ADITIVO TEM
T
POR OBJETO O REAJU
USTE
DE VALOR
V
UN
NITÁRIO D
DO OXÍME
ETRO, ITEM
M DE NÚM
MERO 362
2.
31/12
2/2020
MILT
TON SILVA CERQUEIRA
Alma
adina (BA), 13 de julho de
e 2020
va Cerqueira
Milton Silv
Pre
efeito
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