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Licitações
DO DA BAHIA
ESTAD
PREFE
EITURA MUNICIPAL DE
E RIO DE CO
ONTAS
CNPJ:: 14.263.859/0001-06
LARGO
O DO ROSA
ARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE
E CONTAS – ESTADO DA
D BAHIA


EXTRAT
TO DO TERMO DE ADJUDICA
AÇÃO
A Pregoe
eira Municipal de Rio de Con
ntas - BA, após análise e julg
gamento da prroposta de preçço e documenttações de
habilitaçã
ão, em conform
midade com a Lei Federal 10
0.520/02, com a aplicação su
ubsidiária da L
Lei nº. 8.666/93
3, resolve
ADJUDIC
CAR o processo
o licitatório na modalidade
m
Preg
gão Presencial 029/2020,
0
Processo Administra
ativo nº 848/202
20.
Fornecimento e instalação de
e vidros, espelh
ho e acessório
os (puxador, fechadura, mola,, suporte, entre
e outros),
Objeto:F
divisória em material tip
po eucatex e pe
erfil para divisórria, bem como confecção
c
de porta
p
em alumín
nio e vidro e ma
anutenção
em janela
as e portas de vidro,
v
para atender a demanda
a da Administraç
ção Municipal.
PROPOS
STA VENCEDO
ORA:V.F. COM
MÉRCIO DE VIDROS
V
EIREL
LI, CNPJ: 13.04
41.019/0001-28
8, ENDEREÇO
O: Av. Dr.
Nelson Leal,
L
N° 400, Co
omodo, Centro, Livramento de Nossa Senhora
a –Ba, CEP: 46.140-000.
PROPOS
STAS FINAIS:V
VALOR DO LOT
TE 01: R$ 28.12
26,00 (Vinte e oito mil, cento e vinte e seis reais).VALOR DO LOTE 02:
R$ 14.90
07,76 (Quatorze
e mil, novecento
os e sete reais e setenta e se
eis centavos).VA
ALOR DO LOT
TE 03: R$ 2.940
0,00 (Dois
mil, nove
ecentos e quare
enta reais).VALO
OR DO LOTE 04
0 R$ 1.372,00 (Hum mil, treze
entos e setenta e dois reais).VA
ALOR DO
LOTE 05
5: R$ 25.480,00 (Vinte e cinco mil,
m quatrocento
os e oitenta reaiis).
VALOR GLOBAL DOS LOTES (01, 02, 03, 04 e 05): R$ 72.825,76 (Setenta e dois mil, oitocento
os e vinte e cinc
co reais e
setenta e seis centavos)).
Rio de Contas, 08 de Se
etembro de 2020.
K
Pereira Neves
N
- Pregoeira
Camila Katiely

EXTRAT
TO DO TERMO DE HOMOLOG
GAÇÃO
O Prefeitto Municipal, no
o uso de suas atribuições
a
lega
ais e de conform
midade com a Lei
L Federal 10.520/02, com a aplicação
subsidiarria da Lei nº. 8.6
666/93, RESOL
LVE homologar a adjudicação, referente ao prrocesso licitatórrio na modalidadePregão
Presencial 029/2020, Prrocesso Adminisstrativo nº 848/2
2020.
Objeto: Fornecimento e instalação de
e vidros, espellho e acessório
os (puxador, fe
echadura, mola, suporte, entre
e outros),
divisória em material tip
po eucatex e pe
erfil para divisórria, bem como confecção
c
de porta
p
em alumín
nio e vidro e ma
anutenção
em janela
as e portas de vidro,
v
para atender a demanda
a da Administraç
ção Municipal.
PROPOS
STA VENCEDO
ORA:V.F. COM
MÉRCIO DE VIDROS
V
EIREL
LI, CNPJ: 13.04
41.019/0001-28
8, ENDEREÇO
O: Av. Dr.
Nelson Leal,
L
N° 400, Co
omodo, Centro, Livramento de Nossa Senhora
a –Ba, CEP: 46.140-000.
PROPOS
STAS FINAIS:V
VALOR DO LOT
TE 01: R$ 28.12
26,00 (Vinte e oito mil, cento e vinte e seis reais).VALOR DO LOTE 02:
R$ 14.90
07,76 (Quatorze
e mil, novecento
os e sete reais e setenta e se
eis centavos).VA
ALOR DO LOT
TE 03: R$ 2.940
0,00 (Dois
mil, nove
ecentos e quare
enta reais).VALO
OR DO LOTE 04
0 R$ 1.372,00 (Hum mil, treze
entos e setenta e dois reais).VA
ALOR DO
LOTE 05
5: R$ 25.480,00 (Vinte e cinco mil,
m quatrocento
os e oitenta reaiis).
VALOR GLOBAL DOS LOTES (01, 02, 03, 04 e 05): R$ 72.825,76 (Setenta e dois mil, oitocento
os e vinte e cinc
co reais e
setenta e seis centavos)).
Rio de Contas, 10 de Se
etembro de 2020
Cristiano
o Cardoso de Azzevedo - Prefeitto

EXTRAT
TO DO CONTRA
ATO Nº 360/202
20
Processo
o Administrativo
o nº 848/2020, Pregão
P
Presenccial 029/2020.
Objeto: Fornecimento e instalação de
e vidros, espellho e acessório
os (puxador, fe
echadura, mola, suporte, entre
e outros),
divisória em material tip
po eucatex e pe
erfil para divisórria, bem como confecção
c
de porta
p
em alumín
nio e vidro e ma
anutenção
em janela
as e portas de vidro,
v
para atender a demanda
a da Administraç
ção Municipal.
CONTRA
ATANTE:Prefeittura Municipal de
d Rio de Conta
as – BA.
CONTRA
ATADA: V.F. COMERCIO DE VIDROS EIREL
LI, inscrita no CNPJ
C
sob n° 13
3.041.019/0001--28, com sede na
n Av. Dr.
Nelson Leal,
L
N° 400, Co
omodo, Centro, Livramento de Nossa Senhora
a - Ba, CEP: 46.140-000,
VALOR DO
D CONTRATO
O: R$ 72.825,76
6 (Setenta e dois mil, oitocento
os e vinte e cincco reais e setentta e seis centav
vos).
DATA DA
A ASSINATUR
RA: 14/09/2020.
VALIDAD
DE: 31/12/2020
0.
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DO DA BAHIA
ESTAD
PREFE
EITURA MUNICIPAL DE
E RIO DE CO
ONTAS
CNPJ:: 14.263.859/0001-06
LARGO
O DO ROSA
ARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE
E CONTAS – ESTADO DA
D BAHIA


EXTRAT
TO DO TERMO DE ADJUDICA
AÇÃO
A Pregoe
eira Municipal de Rio de Con
ntas - BA, após análise e julg
gamento da prroposta de preçço e documenttações de
habilitaçã
ão, em conform
midade com a Lei Federal 10
0.520/02, com a aplicação su
ubsidiária da L
Lei nº. 8.666/93
3, resolve
ADJUDIC
CAR o processo
o licitatório na modalidade
m
Preg
gão Presencial 030/2020,
0
Processo Administra
ativo nº 851/202
20.
Aquisição de ma
ateriais diversoss para construçção, reforma em
m geral e de calçamentos, entrre outros, para atender a
Objeto:A
demanda
a das Secretaria
as deste municíípio.
PROPOS
STAS VENCED
DORAS: VANDE
ERLUCIO OLIVEIRA LUZ – EP
PP, CNPJ: 08.75
50.464/0001-27
7, Endereço: Prraça São
Bernardo
o, nº 300, Centro
o, Distrito de Arrapiranga, Rio de
d Contas – BA, CEP: 46.170-0
000.
Proposta
as Finais:VALO
OR DO LOTE 01: R$ 47.000,,00 (Quarenta e sete mil reaiss).VALOR DO LOTE 02: R$ 85.000,00
8
(Oitenta e cinco mil reaiss).
VALOR GLOBAL
G
DOS LOTES (01 e 02):
0
R$ 132.000
0,00 (Cento e trinta e dois mil reais).
Rio de Contas, 08 de Se
etembro de 2020.
Camila Katiely
K
Pereira Neves
N
- Pregoeira

TO DO TERMO DE HOMOLOG
GAÇÃO
EXTRAT
O Prefeitto Municipal, no
o uso de suas atribuições
a
lega
ais e de conform
midade com a Lei
L Federal 10.520/02, com a aplicação
subsidiarria da Lei nº. 8.666/93, RES
SOLVE homolog
gar a adjudicação, referente ao processo licitatório na modalidade
Pregão Presencial
P
030/2
2020, Processo
o Administrativo nº 851/2020.
Objeto: Aquisição
A
de materiais
m
diverso
os para construçção, reforma em
m geral e de ca
alçamentos, entrre outros, para atender a
demanda
a das Secretaria
as deste municíípio.
PROPOS
STAS VENCED
DORAS: VANDE
ERLUCIO OLIVEIRA LUZ – EP
PP, CNPJ: 08.75
50.464/0001-27
7, Endereço: Prraça São
Bernardo
o, nº 300, Centro
o, Distrito de Arrapiranga, Rio de
d Contas – BA, CEP: 46.170-0
000.
Proposta
as Finais:VALO
OR DO LOTE 01: R$ 47.000,,00 (Quarenta e sete mil reaiss).VALOR DO LOTE 02: R$ 85.000,00
8
(Oitenta e cinco mil reaiss).
VALOR GLOBAL
G
DOS LOTES (01 e 02):
0
R$ 132.000
0,00 (Cento e trinta e dois mil reais)
Rio de Contas, 10 de Se
etembro de 2020
o Cardoso de Azzevedo - Prefeitto
Cristiano

EXTRAT
TO DO CONTRA
ATO Nº 361/202
20
Processo
o Administrativo
o nº 851/2020, Pregão
P
Presenccial 030/2020.
Objeto: Aquisição
A
de materiais
m
diverso
os para construçção, reforma em
m geral e de ca
alçamentos, entrre outros, para atender a
demanda
a das Secretaria
as deste municíípio.
CONTRA
ATANTE:Prefeittura Municipal de
d Rio de Conta
as – BA.
CONTRA
ATADA: VANDE
ERLUCIO OLIV
VEIRA LUZ – EP
PP, inscrita no CNPJ nº 08.750
0.464/0001-27, com sede na Praça
P
São
Bernardo
o, nº 300, Distritto de Arapiranga
a, Rio de Conta
as - BA, CEP 46
6.170-000.
VALOR DO
D CONTRATO
O:R$ 132.000,0
00 (Cento e trintta e dois mil rea
ais).
DATA DA
A ASSINATUR
RA: 14/09/2020.
VALIDAD
DE: 31/12/2020
0.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 863/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2020. Objeto: Contratação de prestação
de serviços de manutenção (mecânico, elétrico, retifica e força), a ser prestados nos veículos que compõem a frota
deste Município.Abertura: 28/09/2020, às 10h:00.Edital disponível no prédio da Prefeitura, das 08h/12h ou no endereço
eletrônico: www.riodecontas.ba.gov.br/diariooficial. Camila Katiely Pereira Neves – Pregoeira.
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D BAHIA
ESTADO DA
PREFEITU
URA MUNICIIPAL DE RIO
O DE CONTA
AS
CNPJ: 14.2
263.859/0001-06
LARGO DO
O ROSARIO, Nº 01 – CE
ENTRO
RIO DE CO
ONTAS – EST
TADO DA BA
AHIA



ED
DITAL PR
REGÃO PRESEN
P
NCIAL Nºº. 033/202
20.
PROCESS
SO ADMIINISTRATIVO Nº.. 863/202
20.

ABERTU
URA: 28 DE
E SETEMBR
RO DE 2020
0, 10h:00.

Objeto:Co
ontratação de prestaç
ção de serv
viços de manutenção
m
o (mecânic
co, elétrico
o, retifica e
força), a ser
s prestados nos veíículos que compõem a frota des
ste Municíp
pio.

Página 1 de 25
5



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GWWMYL6DHELLO9PK6BZVGW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Setembro de 2020
6 - Ano IV - Nº 2748

Rio de Contas

D BAHIA
ESTADO DA
PREFEITU
URA MUNICIIPAL DE RIO
O DE CONTA
AS
CNPJ: 14.2
263.859/0001-06
LARGO DO
O ROSARIO, Nº 01 – CE
ENTRO
RIO DE CO
ONTAS – EST
TADO DA BA
AHIA



PRO
OTOCOLO DE
D RETIRA
ADA DE ED
DITAL
EMPRESA
A: ........................................................................................
ENDEREÇ
ÇO: ..........................................................................................
BAIRRO:..................C
CIDADE:.....................................ES
STADO ...............
CNPJ: ..................................................................................................
NOME CO
OMPLETO DO
D CONTA
ATO: .............................................................
FONE:(......) ..............................................FAX
X: (....) .........................
E-MAIL: ...........................................................................................................
OBSERVA
AÇÃO:
Senhor Liccitante,
Visando co
omunicação
o futura enttre a Prefeittura Municip
pal de Rio de
d Contas – BA e essa
a empresa,
solicito de
e Vossa Se
enhoria pre
eencher o recibo de entrega do
o Edital e remeter ao
o Setor de
e
Licitação e/ou
e
enviar via e-mail para
p
cpl.riodecontas@
@gmail.com.. A não rem
messa do re
ecibo exime
e
ao Setor de
d Licitação
o retificaçõe
es ocorrida no instrumento convo
ocatório, bem como de
e quaisquerr
informaçõe
es adicionais.
O
Edital
emais
ane
exos
pod
derão
se
er
obtidoss
no
e
endereço
e
de
econtas.ba.g
gov.br/diario
ooficial, ou no Setor de
e Licitação das
d 08h/12h.
www.riode

eletrônico::

................., ....... de .......................... de
e .......

.........................................................................................
do representante lega
(
(assinatura
al)

Página 2 de 25
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D BAHIA
ESTADO DA
PREFEITU
URA MUNICIIPAL DE RIO
O DE CONTA
AS
CNPJ: 14.2
263.859/0001-06
LARGO DO
O ROSARIO, Nº 01 – CE
ENTRO
RIO DE CO
ONTAS – EST
TADO DA BA
AHIA


EDITAL DE PREGÃO
O PRESENC
CIAL: 033/2
2020
PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O: 863/2020
0
DATA DA REALIZAÇ
ÇÃO: 28 DE
E SETEMBR
RO DE 202
20
HORÁRIO
O: 10h:00
LOCAL: PREFEITUR
P
RA MUNICIP
PAL DE RIO
O DE CONTAS - BA
A prefeiturra Municipa
al de Rio de Contas, por via de
d sua pre
egoeira oficcialCAMILA
A KATIELY
Y
PEREIRA NEVES,no
omeada pe
elo decreto nº. 002/20
020, no usso das atriibuições qu
ue lhe são
o
conferidas por lei, to
orna público
o que se acha
a
aberta, nesta unidade, liciitação na modalidade
m
e
CIAL, do tipo MENO
OR PREÇO
O POR LOTE,
L
Proccesso Adm
ministrativo:
PREGÃO PRESENC
863/2020, objetivando
oa contratação de presstação de serviços
s
de manutençã
ão (mecânic
co, elétrico,
retifica e força),
f
a se
er prestados nos veículos que compõem a frota deste
e Município
o.,conforme
e
Anexo I, que será
á regida pela Lei Federal nº
n 10.520/02, 13.979
9/2020, ap
plicando-se
e
subsidiaria
amente, no que coube
erem, as dissposições da
d Lei Fede
eral nº 8.66
66/93, com alteraçõess
posterioress, e demaiss normas reg
gulamentarres aplicáve
eis à espécie.
As proposttas deverão
o obedecer às especifficações des
ste instrumento convo
ocatório e anexos, que
e
dele fazem
m parte integ
grante.
Os envelopes contendo a proposta e os do
ocumentos de habilitaçção serão re
ecebidos no
o endereço
o
abaixo me
encionado, na sessã
ão pública de proces
ssamento do
d Pregão
o Presencia
al, após o
credenciam
mento dos interessado
os que se ap
presentarem
m para partiicipar do ce
ertame.
A sessão de processsamento do
d Pregão Presencial será realizada na S
Sala de Lic
citações da
a
Prefeitura Municipal, situada
s
na Praça do Rosário,
R
01, Centro, nesste municíp
pio, iniciando-se no dia
a
28 DE SETEMBRO DE
D 2020 àss 10h:00 e será conduzida pela Pregoeira desta municipalidade,
com o auxílio da Equipe de Apoio
o, designad
da pelo Dec
creto nº002//2020. v a - S P
1- DO OBJ
JETO
1.1 -Contrratação de prestação de
d serviços de manute
enção (meccânico, elétrrico, retifica
a e força), a
ser prestad
dos nos veíículos que compõem
c
a frota deste
e Município..
2 - DA PARTICIPAÇÃ
ÃO
2.1 - Pode
erão participar do certtame todoss os interes
ssados do ramo de attividade pe
ertinente ao
o
objeto licita
ado, que prreencherem
m as condiçõ
ões de credenciamento
o constante
e deste Edita
al.
2.2 - Fica impedido de
e participar desta licitação a emprresa:
o atenderem
m as condiçções deste edital.
e
a) Que não
b) Que estiver suspe
ensa ou imp
pedida de licitar ou co
ontratar com
m a Administração, ou
u declarada
a
inidônea para licitar ou contratar com a Adm
ministração;
eja a sua fo
orma de con
nstituição;
c) Em conssórcio, quallquer que se
d) Com falência decla
arada, em liq
quidação ju
udicial ou ex
xtrajudicial.
cios, diretorres ou respo
onsáveis té
écnicos que
e
e) Que posssuam partticipação dirreta ou indiireta de sóc
tenham vin
nculo empre
egatício com
m esta Prefe
eitura.
3 - DO CR
REDENCIAM
MENTO
3.1 - Para o credencia
amento devverão ser ap
presentados
s os docum
mentos abaixxo especific
cados:
a) Cópia do Cadastro Nacional de
d Pessoa Jurídico
J
emitido pelo siite da receitta federal.
b) Tratand
do-se de representante
e legal: o estatuto
e
soc
cial, contratto social ou
u outro instrrumento de
e
registro co
omercial reg
gistrado na Junta Com
mercial ou qualquer outro ato co
onstitutivo de
d empresa
a
registrado no órgão competente
c
, no qual esstejam exprressos seuss poderes p
para exerce
er direitos e
Página 3 de 25
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D BAHIA
ESTADO DA
PREFEITU
URA MUNICIIPAL DE RIO
O DE CONTA
AS
CNPJ: 14.2
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assumir ob
brigações em
e decorrên
ncia de tal investidura, cópias doss documento
os do respo
onsável (s),,
registro comercial
c
n caso de
no
d empresa
a individua
al ou certtificado da condição de micro
o
empreende
edor Individ
dual – CCMEI.
c)Tratando
o-se de pro
ocurador: a procuraçã
ão por instrrumento pú
úblico ou pa
articular, emitido pelo
o
representa
ante da empresa, da qual
q
conste
em poderes específicos para form
mular lances, negociarr
preço, inte
erpor recurssos e desisttir de sua in
nterposição e praticar todos
t
os de
emais atos pertinentess
ao certame
e, acompan
nhado do co
orresponde
ente docume
ento, dentre
e os indicad
dos na alínea "b", que
e
comprove os podere
es do mand
dante para a outorga, bem com
mo, cópias dos docum
mentos doss
representa
antes legaiss e sócios (sse houver).
d) O reprresentante legal ou o procurado
or deverá identificar-s
i
se exibindo
o documenttooficial de
e
identificaçã
ão que conttenha foto.
e) Será ad
dmitido apenas 01 (um
m) representante para cada licitan
nte credencciada, sendo
o que cada
a
um deles poderá
p
reprresentar ape
enas uma credenciada
c
a.
f) Certidão
o Simplificad
da da Junta
a Comercial data de em
missão inferrior a 30 (trinta) dias.
g) As Microempresass – ME e as Empresas de Pequen
no Porte – EPP
E
que prretender se utilizar doss
benefícios previstos nos
n artigos 42 a 45 da
a Lei Complementar nºº 123/2006, deverão ap
presentar a
declaração
o de que se
s enquadrram como ME ou EPP (conform
me modelo anexo VI), a licitante
e
deverá ma
anifestar o seu
s interessse já na fase
e de creden
nciamento.
h)Declaraçção dando ciência de que cumprrem plenam
mente os req
quisitos de habilitação
o, conforme
e
inciso VII do
d art. 4º da
a Lei 10.520
0/02, anexo
o III e declarração de de
esimpedime
ento de licita
aranexo IV.
4 - DA FO
ORMA DE APRESEN
NTAÇÃO DA DECLAR
RAÇÃO DE
E PLENO A
ATENDIME
ENTO AOS
S
REQUISIT
TOS DE HA
ABILITAÇÃO
O, DA PRO
OPOSTA E DOS DOCU
UMENTOS DE HABILITAÇÃO.
PE F E I T U R A M U N I C I P A L D E A V A N H A N D A V A
4.1 - A pro
oposta e os documento
os para hab
bilitação dev
verão ser apresentado
os separada
amente, em
m
dois envellopes fecha
ados, conte
endo em sua
s
parte externa,
e
alé
ém do nom
me da prop
ponente, oss
seguintes dizeres:
d
Envelope nº 01 - Pro
oposta
Pregão nº 033/2020
Razão Soccial:
CNPJ:
Envelope nº 02 - Hab
bilitação
Pregão nº 033/2020
Razão Soccial:
CNPJ:
4.2 - A prroposta devverá ser elaborada em
e papel timbrado da
a empresa e redigida em língua
a
portuguesa
a, sem rassuras, eme
endas, borrões ou entrelinhas e ser data
ada e assinada pelo
o
representa
ante legal da
a licitante ou
o pelo proccurador, juntando-se a procuração
o.
4.3 – A d
documentaçção necesssária para a HABILIT
TAÇÃO devverá ser apresentada
a em cópia
a
autenticada ou cópia simples accompanhad
da do origin
nal para se
er autentica
ada pela Prregoeira ou
u
sua equipe
e de apoio
5 - DO CO
ONTEÚDO DO
D ENVELO
OPE PROP
POSTA
5.1 - A pro
oposta de prreço deverá
á conter os seguintes elementos:
e
a) Nome, endereço,
e
C
CNPJ,
telefo
one, e-mail e banco.
b) Número
o do processso e do Pre
egão;
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c) A propo
osta deverá
á ser apressentada em
m via impre
essa, redigiida com cla
areza, sem
m emendas,,
entrelinhass e borrõess, não pode
endo modifficar as qua
antidades e especifica
ações do objeto deste
e
edital, devidamente datada, rubricadas toda
as as folhas
s e, ao final, assinada p
por pessoa legalmente
e
habilitada com
c
podere
es para com
mprometer-sse pela emp
presa licitan
nte.
d) A propo
osta apresentada deve
erá conter a especificação do obje
eto oferecid
do, bem com
mo o termo
o
de referênccia, rigorosa
amente de acordo com
m as exigências consta
antes deste Edital e An
nexo.
e) Os preçços cotadoss deverão ser
s referidoss à data de
e recebimen
nto das propostas, con
nsiderando-se a condição de pag
gamento à vista, não devendo por isso, com
mputar qua
alquer custo
o financeiro
o
para o período de pro
ocessamentto das fatura
as.
osta aprese
entada e oss lances forrmulados deverão
d
incluir todas e quaisquerr despesass
f) A propo
necessária
as prestação dos serviços objeto desta licitaç
ção, tais co
omo: imposttos, tributos
s, encargoss
e contribuições sociaiis, fiscais, parafiscais,
p
fretes, segu
uros e demais despesas inerente
es, devendo
o
o preço ofe
ertado corre
esponder, rigorosamen
nte às especificações do
d objeto liccitado.
g) Indicaçã
ão da Marca
a, quando fo
or o caso;
h) A prop
posta de preço ven
ncedora, co
ontendo as
a especifiicações de
etalhadas do objeto
o
ofertado, deverá se
er formulad
da e apres
sentada co
om preços atualizado
os em con
nformidade
e
com os lances ev
ventualmen
nte oferta
ados, no prazo de 02 (dois
s) dias útteis, após
s
encerrame
ento da ses
ssão, sob pena de de
esclassifica
ação.
i) Prazo de
e validade da
d proposta da propostta 60 dias.
6 - DO CO
ONTEÚDO DO
D ENVELO
OPE "HAB
BILITAÇÃO""
6.1 - O Envelope nº 02
0 "Habilitaçção" deverá
á conter os documento
os a seguir relacionado
os os quaiss
dizem resp
peito a:
6.2 - HABIILITAÇÃO JURÍDICA
J
a) Registro
o comercial, no caso de
e empresa individual;
b) No casso de Micro
o empreend
dedor indivvidual apres
sentar a Ce
ertificado d
da Condição
o de Micro
o
empreende
edor Individ
dual – CCMEI
c) Ato co
onstitutivo, estatuto ou
u contrato social em
m vigor, de
evidamente registrado
o na Junta
a
Comercial,, em se trratando de sociedade
es comercia
ais, ou outtro ato con
nstitutivo de
e empresa
a
registrado em órgão competente
c
e;
entos de eleição
e
doss atuais administradorres, tratand
do-se de so
ociedades por ações,,
d) Docume
acompanhados da do
ocumentaçã
ão menciona
ada na alíne
ea "c", destte subitem;
nstitutivo de
evidamente
e registrado
o no Cartórrio de Registro Civil d
de Pessoas Jurídicass
e) Ato con
tratando-se
e de socied
dades civis, acompanha
ado de prov
va da direto
oria em exercício;
f) Decreto de autorizzação e ato
o de registro ou autorização parra funciona
amento exp
pedido pelo
o
órgão com
mpetente, tra
atando-se de
d empresa
a ou sociedade estrang
geira em fu
uncionamen
nto no país,
quando a atividade
a
asssim o exigiir.
GULARIDA
ADE FISCA
AL
6.2.1 - REG
a) Prova de
d inscriçã
ão no Cada
astro Nacio
onal de Pessoas Juríd
dicas do M
Ministério da Fazenda
a
(CNPJ);
o Conjunta Negativa de
e Débitos re
elativa a trib
butos federa
ais e a dívid
da ativa da União.
b) Certidão
c) Certidão
o de regularridade de débito para com
c
a Faze
enda Estadu
ual da sede
e da licitante
e, expedida
a
pelo órgão
o competentte;
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d) Certidão
o de regula
aridade de débito para
a com o Mu
unicípio da sede da liccitante, exp
pedida pelo
o
órgão com
mpetente;
e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo
F
de Garantia
G
po
or Tempo de Serviço
o
(FGTS);
e inexistência de déb
bitos inadim
mplidos pe
erante a Ju
ustiça do T
Trabalho, mediante
m
a
f)Prova de
apresentaçção de cerrtidão nega
ativa, nos termos
t
do Título VII-A
A da Consolidação da
as Leis do
o
Trabalho, aprovada
a
pelo Decreto
o-Lei no 5.45
52, de 1o de
e maio de 1943.”
6.2.1.1- Da
a Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos
s termos da
a
Lei Comple
ementar nº 123, de 14//12/2006 e alterações posterioress.
As microe
empresas e empresass de peque
eno porte, beneficiária
as do trata
amento dife
erenciado e
favorecido previsto na Lei Co
omplementar nº 123
3/2006 e alterações
a
posteriores
s, deverão
o
apresentarr toda a documentação exigida para efeitto de comp
provação d
de regularid
dade fiscal,,
mesmo que esta apre
esente algum
ma restrição
o.
verão apressentar declaração de que estão
o
a) As miccroempresass e empresas de pequeno dev
enquadrad
das como microempres
m
sa ou empre
esa de pequ
ueno porte (conforme o caso) nos
s termos do
o
art. 3º da Lei
L supracita
ada, conforrme modelo
o anexo VI.
b) Nesta hipótese, havendo alguma
a
resttrição na comprovaçã
c
ão de regularidade fiscal,
f
será
á
assegurado o prazo de
d 05 (cinco
o) dias úteiss, cujo termo inicial corrresponderá
á ao momento em que
e
o proponente for decclarado o ve
encedor do certame, prorrogávei
p
s por igual período, a critério da
a
Administra
ação Pública, para a regularizaçã
r
ão da documentação, pagamento
o ou parcellamento do
o
débito, e emissão
e
de eventuais certidões
c
ne
egativas ou positivas co
om efeito de certidão negativa.
n
c) A não
o–regulariza
ação da documentaç
d
ção, no prrazo previssto no item
m anterior, implicará
á
decadência
a do direito
o à contrata
ação, sem prejuízo
p
das sanções previstas n
na Lei Fede
eral 10.520,,
especialme
ente a defin
nida no art. 7º
ALIFICAÇÃ
ÃO ECONÔMICO – FIN
NANCEIRA
A:
6.2.2. QUA
a) Balanço
o Patrimon
nial e demo
onstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentad
dos na form
ma da Lei, devidamen
nte registrado o livro no órgão ccompetente, (incluindo
o
Termo de Abertura e de Encerra
amento), qu
ue provema
a situação financeira
f
d
da empresa
a, vedada a
sua substituição por balancetess ou balan
nços provisórios, pode
endo ser a
atualizado por
p índicess
oficiais, qu
uando encerrrados há mais
m
de 03 (três)
(
meses
s da data da apresenta
ação da pro
oposta.
b) Microem
mpresas e empresas
e
d pequeno
de
o porte (soc
ciedades su
ujeitas ao re
egime estab
belecido na
a
Lei nº 9.31
17/96 – “Sim
mples”): porr fotocópia do livro Diá
ário, inclusivve com os Termos de Abertura e
de Encerra
amento, devvidamente autenticado
a
os na Junta Comercial da sede ou
u domicílio da
d empresa
a
ou em outrro órgão eq
quivalente, ou
o por fotoccópia do Ba
alanço e dass demonstrações de re
esultado do
o
último exe
ercício socia
al devidame
ente registrrados ou au
utenticados na Junta C
Comercial da
d sede ou
u
domicílio da
d empresa.
c)No caso
o de empre
esas criada
as no exerrcício em curso
c
deverá ser apre
esentado Balanço
B
de
e
Abertura devidament
d
e registrado ou auten
nticado na Junta Com
mercial da sede ou domicílio da
a
empresa.
nço Patrimo
onial e dem
monstraçõess de resultado do últim
mo exercício
o social dev
verão trazerr
d) O Balan
obrigatoria
amente a assinatura
a
d representante lega
do
al da emprresa e do ccontador ou de outro
o
profissiona
al equivale
ente, devidamente re
egistrado no
n Conselh
ho Regional de Con
ntabilidade,
acompanhado da Cerrtidão de Re
egularidade
e Profission
nal - CRP, fo
ornecido pe
elo Conselh
ho Regionall
de Contabilidade em nome do co
ontabilista re
esponsávell pela confe
ecção do do
ocumento, atualizada.
a
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e) As emp
presas opta
antes do Sistema Púb
blico de Esc
crituração Contábil
C
Dig
gital (SPED
D), deverão
o
comprovarr a documen
ntação apre
esentando o Livro Digittal com o Te
ermo de au
utenticação;
f) Certidão
o negativa de pedido de
e Falência ou
o Concord
data expedid
da pelo Carrtório da Va
ara Cível da
a
Comarca da
d sede da empresa, com
c
prazo de
d expediçã
ão não supe
erior a 30 (trrinta) dias;
6.3. Os do
ocumentos deverão ser apresen
ntados prefe
erencialmen
nte encade
ernados em
m ordem de
e
acordo com
m o exigido
o no EDITA
AL, ou aind
da utilizar outro dispossitivo de fixa
ação que permita
p
seu
u
fácil manu
useio, sem risco de desprendim
d
mento ou perda.
p
Reco
omenda-se que seja adotada o
mesmo pro
ocedimento
o para os do
ocumentos referente a proposta de preços.
6.4. Sob pena
p
de ina
abilitação, todos
t
os do
ocumentos apresentad
dos, deverã
ão estar em
m nome da
a
licitante co
om o respecctivo número
o do CNPJ,, nas seguin
ntes condições:
a) se a licittante for a matriz,
m
todo
os os docum
mentos deve
erão estar em
e nome da
a matriz;
b) se a liciitante for a filial, todoss os documentos deve
erão estar em
e nome da
a filial, exce
eto aqueless
documento
os que, pela
a própria na
atureza, comprovadam
mente, forem
m emitidos somente em
m nome da
a
matriz;
6.5 - OUTR
RAS COMP
PROVAÇÕE
ES
a) Declaração formal de que se encontra em situação regular perrante o Min
nistério do Trabalho
T
na
a
observância das veda
ações estab
belecidas no
o Art. 7º, inc
ciso XXXIII da Constitu
uição Federral, ou seja,,
proibição de
d trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos
a menore
es de dezoitto anos e de
d qualquerr
trabalho a menores de
d dezesse
eis anos em
m qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a
a
partir de qu
uatorze ano
os, conforme Anexo V.
b) Alvará de
d funcionamento
6.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS
G
DA
A HABILITA
AÇÃO
a hipótese de não co
onstar prazo
o de valida
ade nas ce
ertidões apresentadas
s, terá esta
a
6.6.1 - Na
validade de
e sessenta dias a conttar de sua emissão.
e
7 - DO PROCEDIMEN
NTO E DO JULGAMENTO
7.1 – MEN
NOR PREÇO
O POR LOT
TE
7.2 - No horário
h
e lo
ocal indicad
dos no pre
eâmbulo, se
erá aberta a sessão d
de process
samento do
o
Pregão, in
niciando-se com o cre
edenciamen
nto dos intteressados em participar do cerrtame, com
m
duração mínima
m
de de
ez minutos..
7.3 - Iniciada a abertu
ura do prime
eiro envelop
pe proposta
a, estará en
ncerrado o ccredenciam
mento e, porr
consequên
ncia, a posssibilidade de
e admissão de novos participante
p
s no certam
me.
7.4 - A aná
álise das propostas pe
ela Pregoeira visará ao atendime
ento das condições esttabelecidass
neste Edita
al e seus An
nexos, send
do desclasssificadas as
s propostas::
a) cujo objeto não ate
enda as esp
pecificaçõess, prazos e condições fixados
f
neste Edital;
dutos em de
esacordo co
om o solicita
ado neste edital.
e
b) que oferrtarem prod
7.5 - No tocante
t
aoss preços, as
a proposta
as serão ve
erificadas quanto
q
à exxatidãodas operaçõess
aritméticass que condu
uziram ao valor total orrçado.
7.6 - As propostas não desclassificadass serão selecionadas para a ettapa de la
ances, com
m
observância dos segu
uintes critérios:
o da propo
osta de me
enor preço e das dem
mais com preços
p
até 10% (dez por cento))
a) Seleção
superioress àquela;
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b) Não ha
avendo pelo
o menos 03
0 (três) prreços na condição
c
de
efinida na a
alínea ante
erior, serão
o
selecionad
das as prop
postas que apresentare
a
em os menores preçoss, até o má
áximo de 03
3 (três). No
o
caso de em
mpate nos preços, serrão admitida
as todas as
s propostas empatadass, independ
dentemente
e
do número
o de licitante
es.
7.6.1 - Parra efeito de seleção será considerrado o total..
7.7 - A Prregoeira co
onvidará ind
dividualmen
nte os autores das pro
opostas selecionadas a formularr
lances de forma sequ
uencial, a partir
p
do auttor da propo
osta de maior preço e os demais
s em ordem
m
decrescente de valor, decidindo--se por meio
o de sorteio
o no caso de
e empate de preços.
7.7.1 - A liicitante sortteada em primeiro
p
lugar poderá escolher
e
a posição na
a ordenação
o de lancess
em relação
o aos dema
ais empatad
dos, e assim sucessiv
vamente até
é a definiçã
ão completa
a da ordem
m
de lances.
ances deverrão ser form
mulados em
m valores dis
stintos e de
ecrescentess, inferiores à proposta
a
7.8 - Os la
de menor preço, obsservada a re
edução mín
nima entre os lances de 1% (um
m por cento
o), aplicávell
inclusive em
e relação ao
a primeiro.
7.8.1 - Caso não se realizem la
ances verba
ais, serão verificadas
v
a conformid
dade entre a proposta
a
escrita de menor preçço e o valor estimado para
p
a contrratação.
errada a etapa
e
comp
petitiva e ordenada
o
às ofertas, de acordo com o Me
enor preço
o
7.9 - Ence
apresentad
do, a Prego
oeira verifica
ará a aceita
abilidade da
a proposta de
d valor mais baixo, co
omparando-o com os valores
v
de Referência,
R
decidindo, motivadam
mente, a respeito.
7.9.1- Serrá declarado vencedorra a licitante que ofertar o men
nor preço p
por lote, de
esde que a
proposta te
enha sido apresentada
a
a de acordo
o com as es
specificaçõe
es deste ed
dital e comp
patível com
m
o preço de
e mercado.
7.10 - A ettapa de lan
nces será co
onsiderada encerrada quando tod
dos os partticipantes dessa etapa
a
declinarem
m da formula
ação de lan
nces.
7.11 - Encerrada a se
essão de lances, será verificada a ocorrência
a do empate
e ficto, prev
visto no art..
44, § 2° da Lei Co
omplementa
ar 123/2006, sendo assegurada
a
a, como crritério de desempate,
d
,
preferência
a de contrattação para as microem
mpresas e empresas
e
de
e pequeno porte.
7.12 - Ente
ende-se como empate
e ficto aque
elas situações em que as proposttas apresen
ntadas pela
a
microemprresa ou em
mpresa de pequeno
p
po
orte, sejam superioress em até 5%
% (cinco po
or cento) à
proposta de
d menor va
alor.
7.13 - Oco
orrendo o em
mpate, na fo
orma do item anterior, proceder-se-á da segu
uinte forma:
a) Para ca
ada empressa dentro do
d limite de
e empate, será conce
edido o tem
mpo de até 05 (cinco))
minutos pa
ara ofertas de novos la
ances inferiores àquela
as considerradas, até e
então, de menor
m
preço
o
ou para a desistência
d
, na ordem de classificcação apres
sentada.
b) Se a microempres
m
sa e empresa de pequ
ueno porte, convocada
a na forma do item an
nterior, não
o
apresentarr nova prop
posta, inferio
or à de menor preço, será
s
faculta
ada, pela orrdem de cla
assificação,,
às demais microemprresas e em
mpresa de pequeno
p
po
orteremanesscentes, qu
ue se enqua
adrarem na
a
hipótese do
d subitem 7.12 deste
e Edital, a apresentaçã
a
ão de nova
a proposta, no prazo previsto na
a
alínea “a”.
n
m
microempre
esa ou emp
presa de pequeno
p
po
orte, satisfizzer as exig
gências do
o
7.14. Se nenhuma
subitem 7..13 deste edital,
e
será declarado vencedor do
d certame o licitante detentor da
d proposta
a
originalmente de men
nor valor.
3 deste ed
dital, não se
e aplica àss hipóteses em que a
7.15. O diisposto noss subitens 7.11 a 7.13
proposta de
d menor va
alor inicial tiver
t
sido ap
presentada por microe
empresa ou empresa de
d pequeno
o
porte.
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7.16 - Apó
ós a negocciação, se houver,a
h
P
Pregoeira
ex
xaminará a aceitabilid
dade do me
enor preço,,
decidindo motivadame
ente a resp
peito.
e menor preço, será aberto o e
envelope co
ontendo oss
7.17 - Considerada aceitável a oferta de
os de habilittação.
documento
7.17.1 - Constatado o atendime
ento pleno às
à exigências editalícia
as, será de
eclarado o proponente
p
e
vencedor, sendo-lhe
e adjudicad
do o objeto deste Edital, pela Pregoeira, com a posteriorr
homologaçção do resu
ultado pelo Prefeito
P
do MUNICÍPIO
O.
7.17.2 - Se
e a oferta não
n for ace
eitável ou se o propon
nente não atender
a
às e
exigências do Edital,a
a
Pregoeira examinará as ofertas subsequent
s
tes, na orde
em de classsificação, até a apuraç
ção de uma
a
proposta que
q atenda a todas as exigênciass, sendo o respectivo
r
p
proponente
declarado vencedor e
a ele adjud
dicado o ob
bjeto deste Edital com a posteriorr homologaçção do resu
ultado pelo Prefeito do
o
MUNICÍPIO
O.
ata circunstanciada, na qual se
7.18 - Da reunião, lavrar-se-á
l
erão registtradas as ocorrências
o
s
relevantes e que, ao final,
f
deverá
á obrigatoria
amente serr assinada pela
p
Pregoe
eira, equipe de apoio e
licitantes presentes.
p
8. RECUR
RSO, DA AD
DJUDICAÇÃ
ÃO E DA HOMOLOGA
H
AÇÃO
8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá m
manifestar imediata
i
e
motivadam
mente a sua
a intenção, abrindo-se então o prrazo de 03 (três) dias para aprese
entação de
e
memoriais, ficando ass demais licitantes de
esde logo in
ntimadas pa
ara apresen
ntar contra razões em
m
igual núme
ero de diass, que com
meçarão a correr
c
no té
érmino do prazo do rrecorrente, sendo-lhess
assegurada vista imed
diata dos autos.
usência de manifestaçção imediatta e motiva
ada da licita
ante importtará: a deca
adência do
o
8.2 - A au
direito de recurso, a adjudicação do objeto
o do certam
me pela Pre
egoeira à liccitante vencedora e o
encaminha
amento do processo
p
à autoridade competentte para a ho
omologação
o.
8.3 - Interrposto o re
ecurso, a Pregoeira
P
p
poderá
reconsiderar a sua decisão ou en
ncaminhá-lo
o
devidamen
nte informad
do à autorid
dade compe
etente.
8.4 - Deccididos os recursos e constatad
da a regula
aridade doss atos pratticados, a autoridade
e
competentte adjudicarrá o objeto do
d certame à licitante vencedora
v
e homologa
ará o proced
dimento.
8.5 - O re
ecurso terá efeito susspensivo e o seu aco
olhimento im
mportará a invalidação
o dos atoss
insuscetíve
eis de aprovveitamento..
8.6 - Não havendo manifestação
o pela interp
posição de recurso, a pregoeira a
adjudicará o objeto da
a
licitação à proponen
nte vencedo
ora, para posterior
p
homologação do resulltado pela autoridade
e
superior.
r
evventualmen
nte interpos
stos e consstatada a rregularidade
e dos atoss
8.7 - Decididos os recursos
procedime
entais, a au
utoridade superior con
nfirmará a adjudicaçã
ão do objetto licitado ao
a licitante
e
vencedor, e homologa
ando o messmo.
ologação nã
ão implica em
e direito à contrataçã
ão. UN I C I
8.8 - A adjudicação e, a sua possterior homo
PLD E A V A N H A N D A V A
9 - DA CO
ONTRATAÇÃ
ÃO
9.1 - Homo
ologada a licitação o adjudicatário
a
o será conv
vocado para
a assinar o termo do contrato,
c
no
o
prazo de até
a 10 (dez)) dias corrid
dos, sob pen
na de decair do direito
o à contratação, sem prejuízo
p
dass
sanções previstas na Lei n. 8.666
6/93 e 10.5
520/02.
o condição para celeb
bração do contrato,
c
o licitante ve
encedor devverá mante
er todas ass
9.2. Como
condições de habilitaçção.
ncedor, convvocado den
ntro do praz
zo de validade de sua p
proposta, nã
ão celebrarr
9.3. Se o liicitante ven
o contrato
o, é facultad
do à Administração, sem
s
prejuíz
zo da apliccação das sanções prrevistas na
a
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legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das pro
opostas sub
bsequentes
s, na ordem
m
de classifficação, be
em como o atendimento, pelo licitante, das condiições de habilitação,
h
,
procedend
do à contrata
ação.
9.4. A CON
NTRATADA
A ficará obriigada a ace
eitar nas me
esmas cond
dições contrratuais, acré
éscimos ou
u
supressões que se fizerem
f
no objeto, de
e até 25% (vinte e cinco
c
por ccento) do valor
v
iniciall
atualizado do contrato
o, na forma prevista na
a Lei Federa
al n. 8.666/9
93.
p
serr superioress a 25%, de
esde que haja resultad
do de acord
do entre oss
9.5. As supressões poderão
contratante
es.
10 - DA FO
ORMA DE PAGAMEN
P
TO
10.1– Os pagamento
p
s devidos à Contratad
da serão effetuados attravés ordem bancária
a ou crédito
o
em conta corrente, no prazo de
e até 30(trin
nta) dias, contados
c
da
a data da a
apresentaçã
ão da Nota
a
Fiscal/Fatu
ura, devidam
mente atestada a execcução contrratual, desd
de que não haja pendê
ência a serr
regularizad
da pelo contratado.
10.2. Em havendo alguma pe
endência im
mpeditiva do
d pagame
ento, será considerad
da data da
a
apresentaçção da fatura aquela
a na qual ocorreu
o
a regularizaçção da pen
ndência po
or parte da
a
contratada
a.
10.3. O pa
agamento não
n
isenta a CONTRA
ATADA da responsab
bilidade de correção dos
d erros e
imperfeições porventu
ura apresen
ntados apóss a liberação
o.
p
fica condiccionado à comprovaç
ção de que
e a CONTRATADA encontra-se
e
e
10.4. O pagamento
adimplente
e com a Fazzenda Pública (União, FGTS, Déb
bitos Trabalhistas, Esta
ado e Munic
cípio).
11 – DO REAJUSTAM
R
MENTO E REVISÃO
R
11.1 – A re
evisão de preços
p
só se
erá admitida
a no caso de
d comprovvação do de
esequilíbrio econômico
o
- financeiro
o, a ser feita, prefere
encialmente, através de
d notas fisscais ou ou
utros que demonstrem
m
indiscutive
elmente a elevação
e
do
o custo do objeto,tudo em confo
ormidade ccom o Art. 65º,da Leii
Federal Nºº 8.666 / 93 e suas alte
erações possteriores.
12 - DAS SANÇÕES
S
12.1. Para
a a aplicaçção das pe
enalidades previstas serão leva
adas em conta a nattureza e a
gravidade da falta, oss prejuízos dela advin
ndos para a Administra
ação Públicca e a reinc
cidência na
a
prática do ato conform
me discrimin
nado a segu
uir:
12.1.1. AD
DVERTÊNC
CIA ESCRIT
TA, com o intuito de registrar o comportam
mento inadequado do
o
licitante e//ou contrata
ado, sendo
o cabível apenas em falhas leve
es que não
o acarretem
m prejuízoss
graves ao município.
onstituem ilícitos adm
ministrativoss as condu
utas previsttas nas Le
eis Federais númeross
12.1.2. Co
8.666/93 e 10.520/02, assim como
c
em decreto
d
reg
gulamentador do preg
gão, sujeita
ando-se oss
infratores às
à cominações legais, garantida a prévia e ampla
a
defessa em proce
esso adminiistrativo.
12.1.3. A inexecução
o contratua
al, inclusive
e por atras
so injustificcado na exxecução do
o contrato,
sujeitará o contratad
do à multa de mora, que será graduada de
d acordo com a gra
avidade da
a
os seguinte
infração, obedecidos
o
es limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o va
alor do conttrato, em ca
aso de desscumprimen
nto total da obrigação,
inclusive no de recusa
a do adjudiccatário em firmar
f
o con
ntrato;
p cento) ao
a dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
d parte do
o
0,3% (trêss décimos por
e o valor da
fornecimen
ntoou serviçço não realizado;
0,7% (sete
e décimos por
p cento) sobre
s
o vallor da parte
e do fornecimento ou sserviço não
o realizado,,
por cada dia
d subsequente ao trig
gésimo.
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12.1.3.1. A multa a que se refere este
e item não
o impede que a Ad
dministração
o rescinda
a
unilateralm
mente o contrato e apliq
que as dem
mais sançõe
es previstas na lei.
12.1.3.2. As
A multas previstas
p
ne
este item nã
ão têm cará
áter compensatório e o seu paga
amento não
o
eximirá a contratada
a da resp
ponsabilidad
de por perrdas e danos decorrrentes das
s infraçõess
cometidas.
erão punido
os com a pena
p
de susspensão te
emporária do
d direito de
e cadastrarr e licitar e
12.1.4. Se
impedimen
nto de con
ntratar com a Adminisstração os que incorrrerem nos ilícitos pre
evistos nass
disposiçõe
es legais cita
ada.
12.1.5. Serão
S
pun
nidos com
m a pena
a de de
eclaração de inidon
neidade para licitarr
e contratarr com a Ad
dministração
o, enquanto
o perdurare
em os motivvos determinantes da punição ou
u
até que se
eja promovid
da a reabilittação peran
nte a autoridade comp
petente para
a aplicar a punição,
p
oss
que incorra
am em outrrosilícitos prrevistos em lei.
13 – RESC
CISÃO CON
NTRATUAL
L
13.1 - A in
nexecução, total ou parcial, do co
ontrato ense
ejará a sua rescisão, ccom as cons
sequênciass
contratuaiss previstas nos artigos 77 a80 da Lei nº 8.666
6/93.
14 – EXEC
CUÇÃO DO
OS SERVIÇO
OS
14.1 -A exxecução dos serviços objeto destta licitação dar-se-á na sede da contratante
e, e deverá
á
ser atendid
da noprazo de 24 (vintte e quatro horas), e em
e casos de
e emergênccia o prazo será de 12
2
(doze) hora
as;
15 - DAS DISPOSIÇÕ
D
ÕES FINAIS
S
15.1 - As normas dissciplinadora
as desta liccitação serã
ão interprettadas em fa
avor da am
mpliação da
a
disputa, respeitada
r
a igualda
ade de op
portunidade entre ass licitantes e desde que não
o
comprome
etam o intere
esse públicco, a finalida
ade e a seg
gurança da contratação
c
o.
15.2 - Dass sessões públicas
p
de processam
mento do Prregão serão
o lavradas a
atas circuns
stanciadas,
observado
o o disposto
o na legislação vigente
e, a serem assinadas pela Prego
oeira e pelo
os licitantess
presentes.
r
ou as impossib
bilidades de
e assinatura
as devem ser
s registrad
das express
samente na
a
15.3 - As recusas
própria ata
a.
15.4 - Tod
dos os doccumentos de
d habilitaçção cujos envelopes forem abe
ertos na se
essão e ass
propostas serão rubriccados pela Pregoeira e pelos licita
antes prese
entes.
esultado do presente ce
ertame será
á divulgado
o no diário oficial.
o
15.5 - O re
15.6 - Até dois dias úteis
ú
anterriores à datta fixada para recebim
mento das propostas
s, qualquerr
oderá solic
citar esclarrecimentos
s, providên
ncias ou im
mpugnar o ato convo
ocatório do
o
pessoa po
Pregão.
15.7 - A pe
etição será dirigida à autoridade
a
subscritora do Edital, que decidirrá no prazo
o de até um
m
dia útil, antterior à data
a fixada parra recebime
ento das pro
opostas.
15.8 - Aco
olhida a pettição contra
a o ato convvocatório, será
s
designada nova d
data para a realização
o
do certame
e.
15.9 -Não será aceita impugna
ação/recursso ou pedid
do de esclarecimento por fax e/ou
e
e-mail.
Somente em
e originall em papel timbrado da empresa e devida
amente asssinado pelo
o diretor ou
u
representa
ante legal, sempre
s
prottocolando no
n setor de licitação
l
das 08:00 às 12:00 horas
s.
15.10 - A d
duração do
o Contrato ficará adstrita à vigênc
cia do respe
ectivo créditto orçamen
ntário, salvo
o
se prorrogá
ável por igu
ual período,, na forma do
d art. 57 da lei 8.666, de 21 de ju
unho de 19
993, com ass
alterações posterioress, que alcan
nçará dotaçção do exercício subse
equente.
esente Preg
gão serão solucionadoss pela Preg
goeira.
15.11 - Oss casos omisssos do pre
Página 11 de 25
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15.12 - Inte
egram o pre
esente Edita
al:
Anexo I – Modelo
M
da Proposta;
Anexo II – Termo Desscritivo
Anexo III - Modelo de declaração
o de pleno atendimento
a
o aos requissitos de hab
bilitação;
AnexoIV - Modelo de declaração
o de desimp
pedimento de
d licitar
Anexo V – Modelo de
d declaraçção formal de que se
e encontra em situaçção regular perante o
Ministério do Trabalh
ho na observância dass vedações
s estabelecidas no Artt. 7º, inciso
o XXXIII da
a
Constituiçã
ão Federal;
Anexo VI – Declaraçã
ão ME ou EPP
Anexo VII - Minuta do
o contrato
onta de reccursos constantes de
e
16 – As despesas decorrentess desta liccitação corrrerão à co
dotações consignadas
c
s no Orçam
mento Municcipal para o exercício corrente,
c
a ssaber:

ARIA MUNIC
CIPAL DA AD
DMINISTRA
AÇÃO
UO: 26001 - SECRETA
ATIVIDADE
E: 2003 - MA
ANUTENÇÃO
O DA SECRE
ETARIA DE ADMINISTR
RAÇÃO
ELEMENTO
O DE DES
SPESA: 3390
0.39.00.00 - OUTROS SERVICOS
S DE TERC
CEIROS - PESSOA
P
JURIDICA
100.000
FONTE: 01
M
DE EDUCAÇÃO
UO: 28001 – FUNDO MUNICIPAL
ATIVIDADE
E: 2006 - MA
ANUTENÇÃO
O DA SECRE
ETARIA DE EDUCAÇÃO
O E CULTUR
RA
2009 - MAN
NUTENÇÃO
O DO ENSINO
O FUNDAME
ENTAL FUNDEB 40%
2037-MANUTENÇÃO DO
D RECURS
SO DO QSE (SALÁRIO EDUCAÇÃO
E
O)
O DE DESPESA: 3390.3
39.00.00 - OU
UTROS SER
RVICOS DE TERCEIROS
S - PESSOA
A
ELEMENTO
JURIDICA
101.001, 010
04.004, 0119
9.019
FONTE: 01
ARIA MUNIC
CIPAL DE IN
NFRAESTRU
UTURA E DE
ESENVOLVIM
MENTO
UO: 30001 - SECRETA
ATIVIDADE
E: 1085 - CO
ONSTRUÇÃO
O E CONSER
RVAÇÃO DE
E ESTRADA
AS VICINAIS
2029 - ADM
MINISTRAÇÃ
ÃO DA SECR
RETARIA DE
E INFRAEST
TRUTURA E DESENV
VOLVIMENTO
URBANO
NUTENÇÃO
O DOS RECU
URSOS DO CIDE
C
2038 - MAN
ELEMENTO
O DE DESPESA: 3390.3
39.00.00 - OU
UTROS SER
RVICOS DE TERCEIROS
S – PESSOA
A
JURIDICA
100.000, 0116.016, 0142
2.042
FONTE: 01
UNICIPAL DE SAÚDE
UO: 32001 FUNDO MU
ATIVIDADE
E: 2011 - AD
DMINISTRAÇ
ÇÃO DA SEC
CRETARIA DE
D SAÚDE
2014-MANUTENÇÃO DA
D ATENÇÃ
ÃO BÁSICA DE
D SAÚDE - PAB
O DE DESPESA: 3390.3
39.00.00 - OU
UTROS SER
RVICOS DE TERCEIROS
S - PESSOA
A
ELEMENTO
JURIDICA
FONTE: 01
102.002, 011
14.014
M
D ASSISTÊ
DE
ÊNCIA SOCIAL
UO: 34001 - FUNDO MUNICIPAL
ATIVIDADE
E: 2017 - AÇ
ÇÕES DE AS
SSISTÊNCIA
A SOCIAL CO
OMUNITÁRIA
A
2057-MANUTENÇÃO DAS
D
AÇÕES
S DO PROGR
RAMA DO FNAS
D
AÇÕES
S DO FEAS
2087-MANUTENÇÃO DAS
O DE DESPESA: 3390.3
39.00.00 - OU
UTROS SER
RVICOS DE TERCEIROS
S - PESSOA
A
ELEMENTO
JURIDICA
FONTE: 01
100.000, 012
28.028, 0129
9.029

17 - Para
a dirimir quaisquer
q
q
questões
d
decorrentes
s da licitaçção, não resolvidas na esfera
a
administrativa, será co
ompetente o foro da Comarca
C
de Livramento
o de Nossa Senhora/BA.
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Rio de Con
ntas - BA, 14 de setem
mbro de 202
20.

CA
AMILA KAT
TIELY PER
REIRA NEVES
Pre
egoeira Ofic
cial
Deccreto 002/20
020.
PREFEITURAM
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ANEXO I
M
MODELO
PR
ROPOSTA DE PREÇO
OS
PREGAO PRESENCIAL 033/2020.
SO ADMINISTRATIVO
O 863/2020.
PROCESS
Contratação
o de presta
ação de se
erviços de manutençã
ão (mecânico, elétrico
o, retifica e
OBJETO:C
força), a se
er prestados nos veícu
ulos que com
mpõem a frrota deste Município.
M
Dados a constar
c
na
a proposta
Razão Social
S
CNPJ
Endereço
Telefon
ne/fax
E-mail
Banco/A
Agencia/Co
onta Correntte
Cidade
Nome do
d represen
ntante legal
Endereço residenccial do repre
esentante Legal
L
Identida
ade do Representante Legal
CPF do
o Representtante Legal
Telefon
nes (Fixo e celular)
c
do representan
r
nte Legal
Tendo exa
aminado minuciosamente as norm
mas especííficas do Prregão Prese
encial n.º 033/2020,
0
e
após termo
os tomado conhecime
ento de toda
as as condiições estab
belecidas, fo
ormulamos a seguinte
e
proposta:
LOTE 01
VE
EICULOS LEV
VES
O
ORD
0
01

SERVIÇO
OS

UND

SERVIÇO MECÂNIC
CO

H

Q
QTDE

V
VALOR
UN
NITÁRIO

VALOR
V
TOTA
AL

R
R$ 0,00
100
VALOR DO
O LOTE 01

R$ 00.000
0,00
R$ 00.000
0,00

LOTE 02
VEIICULOS MÉD
DIOS
ORD

SERVIÇO
OS

UND

Q
QTDE

V
VALOR
UN
NITÁRIO

VALOR TOTA
AL

0
01

ÇO ELÉTRICO
O
SERVIÇ

H

40

R
R$ 0,00

R$ 00.000
0,00

0
02

CO
SERVIÇO MECÂNIC

H

60

R
R$ 0,00

R$ 00.000
0,00

0
03

A
SERVIÇO RETIFICA

H

R
R$ 0,00
60
VALOR DO
O LOTE 02

O
ORD

LOTE 03
VEICULOS MÉ
V
ÉDIOS/PEQUE
ENOS E MOT
TO
DESCRIÇ
ÇÃO
UND
QT
TDE

VA
ALOR

R$ 00.000
0,00
R$ 00.000
0,00

VALOR
V
TOTAL
L
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01

FORÇ
ÇA P/ VEICUL
LOS MÉDIOS

SERV

UNIT
TÁRIO
00,00

00,0
00

VALOR DO L
LOTE 03

00,0
00

60

•

Noss preços co
otados estão
o incluídas todas as de
espesas qu
ue, direta ou
u indiretame
ente, fazem
m
parrte do pressente obje
eto, tais co
omo gastos
s da emprresa com impostos, transporte,,
desscarregame
ento, seguro
os, taxas, ou quaisque
er outros que possam incidir sobre
e gastos da
a
empresa, sem
m quaisquerr acréscimo
os em virtud
de de expe
ectativa infla
acionária e deduzidoss
e
ente conced
didos.
os descontos eventualme

•

Decclaramos co
onhecer a le
egislação de
d regência desta licita
ação e que o objeto serrá entregue
e
de acordo com
m as condiçções estabe
elecidas ne
este Edital, o que conhecemos e aceitamoss
em todos os seus termoss.

•

Decclaramos, também,
t
qu
ue nenhum
m direito à indenização
o ou a ree
embolso de
e quaisquerr
desspesas nos será devido
o, caso a no
ossa proposta não seja
a aceita, se
eja qual for o motivo.

•

a é válida por
p 60 (sesssenta) dias, a contar da
d data esttabelecida para a sua
a
Estta proposta
aprresentação..
Xxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de
d 0000.
(assinatura
a)
RA
AZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representa
ante Legal

Página 15 de 25
5



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GWWMYL6DHELLO9PK6BZVGW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Setembro de 2020
20 - Ano IV - Nº 2748

Rio de Contas

D BAHIA
ESTADO DA
PREFEITU
URA MUNICIIPAL DE RIO
O DE CONTA
AS
CNPJ: 14.2
263.859/0001-06
LARGO DO
O ROSARIO, Nº 01 – CE
ENTRO
RIO DE CO
ONTAS – EST
TADO DA BA
AHIA


ANEXO II
TERMO
O DE REFERÊNCIA
PREGAO PRESENCIAL 033/2020
PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O 863/2020

O:Contrataçção de prestação de serviços de
e manutençção (mecân
nico, elétrico
o, retifica e
1. OBJETO
força), a se
er prestados nos veícu
ulos que com
mpõem a frrota deste Município.
M

LOTE 01
VE
EICULOS LEV
VES
ORD
01

SERVIÇ
ÇOS
SERVIÇO
O MECÂNICO
O

UN
ND

QT
TDE

H

100
1

LOTE 02
VEIICULOS MÉD
DIOS
02

SERVIÇO
O ELÉTRICO

H

40
4

03

SERVIÇO
O MECÂNICO
O

H

60
6

04

SERVIÇO
O RETIFICA

H

60
6

SER
RV.

60
6

LOTE 03
V
VEICULOS
MÉ
ÉDIOS/PEQUE
ENOS E MOT
TO
05

FORÇA P/
P VEICULOS MÉDIOS

2. DESCRIÇÃO
a) A prestação
p
dos serviçoss (mecânico
o, elétrico e retifica) do
os veículos que compõ
õem a frota
a
desste Municíp
pio dar-se-á na sede da CONTRA
ATANTE, e deverá serr atendida noprazo
n
de
e
24 (vinte e qua
atro horas), e em casos de emerg
gência o pra
azo será de 12 (doze) horas;
h
estação do
os serviços indicados no item a
anterior, be
em como a
b) As despesas com a pre
rem
moção de veículo,
v
se necessário
o, para outrro domicílio
o, serão de
e responsabilidade da
a
CO
ONTATADA
A;
c) CO
ONSISTEM OS SERVIÇ
ÇOS:
ÂNICO - Manutenção
M
o de freio, rodas, su
uspensão, diferencial,
¾ SERVIÇO MECÂ
transm
missão, inje
eção eletrônica, solda
a e peque
enos reparo
os na mec
cânica doss
veículo
os entre outtros;
¾ SERVIÇO ELÉTR
RICO - Consiste no se
erviço de su
ubstituição o
ou conserto
o de partess
elétrica
as dos veíículos (faró
óis, lâmpad
das, condu
utores, com
mandos, se
etas, vidross
elétrico
os, limpadores de para
a-brisa e outtros);
¾ SERVIÇO RETIF
FICA - Con
nsiste no serviço
s
de restauração
o ou manu
utenção de
e
motore
es para repa
aração ou prevenção
p
de
d pequeno
os danos ca
ausados pello desgaste
e
do messmo;
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ANEXO III
PREGAO PRESENCIAL 033/2020
PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O 863/2020

aração de Pleno
P
Aten
ndimento ao
os Requisiitos de
Modello de Decla
Habilitação
o

DE
ECLARAÇÃ
ÃO
(RAZÃO SOCIAL)
S
__
_________
__________
__________
_________ CNPJ n.º ________
__, sediada
a
(endereço completo) ________
___, por meio
m
de seu
u represen
ntante legal (ou procu
urador) Sr.
_________
__________
__, CPF __
__________
__________
____ declarra, sob as p
penas da lei, que até a
presente data
d
inexisttem fatos im
mpeditivos para sua habilitação
h
no presentte processo
o licitatório,,
ciente da obrigatoried
o
dade de decclarar ocorrê
ências postteriores.
Local e Da
ata
(a):____
__________
__________
__________
________
Nome
e e Número da Identida
ade do declarante
PREFEITURAMUNICIPALDEAVANHANDAVA
PraçaSantaLuzia,61-Centro-CEP16360-000-Avanhandava-SP
F o n e / F a x : (1 8 ) 3 6 5 1 - 9 2 0 0
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V
ANEXO IV

PREGAO PRESENCIAL 033/2020
PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O 863/2020

MODE
ELO DE DECLARAÇÃ
ÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LIICITAR

Declaramo
os, sob pe
ena de Leii, que a empresa
e
XxxxxXxxxxX
X
Xxxxx, devvidamente inscrita no
o
Cadastro Nacional
N
de
e Pessoa Ju
urídica – CN
NPJ sob o nº
n 00.000.00
00/0000-00 não está im
mpedida de
e
licitar ou co
ontratar com
m a Adminisstração dire
eta e indiretta da União, dos Estad
dos, do Distrrito Federall
e dos Mun
nicípios, abrrangendo in
nclusive as entidades
e
com
c
personalidade juríídica de dire
eito privado
o
sob contro
ole do poderr público e as
a fundaçõe
es por ele in
nstituídas ou
o mantidass.

X
Xxxxxxxx,
0 de xxxxxx
00
xxx de 0000
0.

(assinatura
a)
RA
AZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do
o representa
ante legal
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ANEXO V
PREGAO PRESENCIAL 033/2020
PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O 863/2020

O DE DECL
LARAÇÃO
MODELO

.......................................................................................in
nscrito no CNPJN.......
C
...., por inte
ermédio de
e
seu repressentante leg
gal o(a) Sr. (a)..................................., portad
dor(a) da C
Carteira de Identidade
e
n......................... e do CPF.n..............................DECLA
ARA para fin
ns do dispo
osto no incis
so V do art.
27 da lei n. 8.666/93, de 21 de ju
unho de 199
93, acrescid
do do inciso
o XXXIII do art. 7º da Constituição
C
o
Federal, que não emprega meno
or de dezoito anos em
m trabalho noturno,
n
pe
erigoso ou insalubre e,,
que não em
mprega menor de deze
esseis anoss.
Ressalva caso emprrega menor: emprega
a menor a partir de quatorze a
anos na co
ondição de
e
aprendiz.

L
Local
e Data
a:
Nome, cargo e ass
sinatura
Razão Social
S
da empresa.

Página 19 de 25
5



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GWWMYL6DHELLO9PK6BZVGW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Setembro de 2020
24 - Ano IV - Nº 2748

Rio de Contas

D BAHIA
ESTADO DA
PREFEITU
URA MUNICIIPAL DE RIO
O DE CONTA
AS
CNPJ: 14.2
263.859/0001-06
LARGO DO
O ROSARIO, Nº 01 – CE
ENTRO
RIO DE CO
ONTAS – EST
TADO DA BA
AHIA



ANEXO VII

PREGAO PRESENCIAL 033/2020
PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O 863/2020

MODELO DE DECLA
ARAÇÃO ENQUADR
E
RAMENTO DE
D MICRO
O EMPRESA
A (ME) E EMPRESA
A
DE PEQUE
ENO PORT
TE (EPP)

Declaro, sob
s
as pe
enas da lei,
l
que a empresa ________
__________
__________
_CNPJ Nºº
_________
__________
_, é microe
empresa ou
u empresa de
d pequeno
o porte, e q
que se enco
ontra sob o
regime da Lei Comple
ementar 123
3/2006, faze
endo jus ao
os benefício
os contidos na referida Lei.

(assinatura
a)
RA
AZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do
o representa
ante legal
0BS: Usar papel timbrado da em
mpresa, inclu
uído endere
eço e CNPJJ
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ANEXO VII
MINUTA DE
D CONTRA
ATO
CONTRAT
TO Nº ............/...........
PREGAO PRESENCIAL 033/2020
PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O 863/2020
Prefeitura do Municíp
pio de Rio de Contass, Estado da Bahia, pessoa juríd
dica de dire
eito público
o
interno, insscrita no CNPJ nº 14.263.859/00
001-06, com
m sede no Largo
L
do R
Rosário, nº 01,
0 Centro,,
Rio de Con
ntas, neste ato represe
entado pelo
o prefeito municipal,
m
o senhorXXX
XXXXXXXX
XXXX, xxxx,
xxxx, xxxxx, portador da
d carteira de identida
ade nº xxxx
xx-xxx, CPF
F xxxxxx, re
esidente e domiciliado
o
na xxxxxxxx, Rio de Contas
C
- Bahia,
B
a seg
guir denom
minada simp
plesmente CONTRATA
ANTE, e a
empresa XxxxxXxxx
X
xxXxxxx, inscrita
i
no CNPJ so
ob n° 00.0
000.000/000
00-00, com
m sede na
a
XxxXxxxxX
Xxxx, nº 00
00, Bairro Xxxxx,
X
Xxxxxxxx/XX, CE
EP: 00.000-000, repre
esentada pe
elo(s) Sr(a))
XxxxxXxx
xxxXxxxx, portador(a)
p
da Docume
ento de Iden
ntidade nº 0000000,
0
XXX/XX e inscrito(a) no
o
CPF sob o nº 000.000.000-00,re
esidente e domiciliado
d
a Rua XXX
XXX nº00, C
Cidade XXX
XXXXX XX,
CEP:00000
000, que a este sub
bscrevem, a seguir denominada
d
a simplesm
mente CONTRATADA,,
firmam nesste ato, o prresente con
ntrato, na fo
orma e cond
dições que se
s seguem::
1 - DO OB
BJETO DO CONTRATO
C
O
1.1 – Con
nstitui o ob
bjeto da presente licitação éa contratação
o de presttação de serviços
s
de
e
manutençã
ão (mecânico, elétrico
o, retifica e força), a ser prestado
os nos veícculos que compõem
c
a
frota deste
e Município, sob o regim
me de meno
or preço po
or lote.
2 - DA VIG
GÊNCIA
2.1 - O pre
esente contrrato vigorarrá da data da
d assinaturra até 00 de
e xxxxxx de
e 0000.
2.2 – A duração do Contrato
C
fica
ará adstrita à vigência do respectivo crédito o
orçamentário, salvo se
e
prorrogáve
el por igual período, na
a forma do art. 57 da lei 8.666, de
d 21 de ju
unho de 199
93, com ass
alterações posterioress, que alcan
nçará dotaçção do exercício subse
equente.
REÇO, CON
NDIÇÕES DE
D PAGAMENTO
3 – DO PR
3.1 -Pela execução do Contratto a CONT
TRATANTE
E pagará à CONTRAT
TADA o va
alor de R$
$
000.000,00
0 (xxxxxxxxxxxxxxxxx), resultante das quanttidades con
nstantes da
a Proposta de Preços,,
objeto do Edital
E
do Prregão Prese
encial nº 03
33/2020, am
mortizável mensalment
m
te de acordo com nota
a
fiscal.
o Único – Estão incllusos nos valores da
as proposta
as as desp
pesas com
m impostos,,
Parágrafo
sobretaxass, seguros, encargos sociais
s
e trabalhistas, para
p
entrega
a do material.
3.2 - O pag
gamento eq
quivale à aq
quisição do lote 00 esp
pecificados no processso licitatório, de acordo
o
com Anexxo I do Ed
dital e valo
ores vence
edores na sessão pública do P
Pregão Pre
esencial nº..
033/2020.
amento serrá efetuado pela Admin
nistração Municipal,
M
em
m até 30 (trinta) dias a contar do
o
3.3-O paga
recebimento dos ma
ateriais, me
ediante a apresentaçã
a
ão da Nota
a Fiscal e atesto do gestor da
a
contrataçã
ão.
3.4. – O pagamento
o fica condicionado à comprovaç
ção de que
e a CONTRATADA encontra-se
e
e
adimplente
e com a Fazzenda Pública (União, FGTS, Déb
bitos Trabalhistas, Esta
ado e Munic
cípio).
3.5 -Não será
s
aceita Nota Fiscall antecipada
a à entrega
a dos produ
utos, objeto dessa licita
ação, como
o
forma de adiantament
a
to de pagam
mento de fu
utura obriga
ação.
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3.6 -Haven
ndo erro na nota fiscal,, a mesma será
s
devolv
vida à CONT
TRATADA.
3.7 - Qua
alquer irre
egularidade que impe
eça a liqu
uidação da despesa será com
municada à
CONTRAT
TADA, ficando o pagam
mento pendente até qu
ue se provid
denciem as medidas sa
aneadoras.
3.7.1 - Nessa hipótesse, o prazo para o pag
gamento in
niciar-se-á após
a
a regu
ularização da
d situação
o
e/ou a reapresenta
r
ação do documento
d
fiscal, não acarrettando qua
alquer ônu
us para a
CONTRAT
TANTE.
4 – ORIGE
EM DOS RE
ECURSOS
4.1 - As despesas decorrentess desta liccitação corrrerão à co
onta de reccursos constantes de
e
dotações consignadas
c
s no Orçam
mento Municcipal para o exercício corrente,
c
a ssaber:
ARIA MUNIC
CIPAL DA AD
DMINISTRA
AÇÃO
UO: 26001 - SECRETA
ATIVIDADE
E: 2003 - MA
ANUTENÇÃO
O DA SECRE
ETARIA DE ADMINISTR
RAÇÃO
ELEMENTO
O DE DES
SPESA: 3390
0.39.00.00 - OUTROS SERVICOS
S DE TERC
CEIROS - PESSOA
P
JURIDICA
100.000
FONTE: 01
M
DE EDUCAÇÃO
UO: 28001 – FUNDO MUNICIPAL
ATIVIDADE
E: 2006 - MA
ANUTENÇÃO
O DA SECRE
ETARIA DE EDUCAÇÃO
O E CULTUR
RA
2009 - MAN
NUTENÇÃO
O DO ENSINO
O FUNDAME
ENTAL FUNDEB 40%
2037-MANUTENÇÃO DO
D RECURS
SO DO QSE (SALÁRIO EDUCAÇÃO
E
O)
O DE DESPESA: 3390.3
39.00.00 - OU
UTROS SER
RVICOS DE TERCEIROS
S - PESSOA
A
ELEMENTO
JURIDICA
101.001, 010
04.004, 0119
9.019
FONTE: 01
ARIA MUNIC
CIPAL DE IN
NFRAESTRU
UTURA E DE
ESENVOLVIM
MENTO
UO: 30001 - SECRETA
ATIVIDADE
E: 1085 - CO
ONSTRUÇÃO
O E CONSER
RVAÇÃO DE
E ESTRADA
AS VICINAIS
2029 - ADM
MINISTRAÇÃ
ÃO DA SECR
RETARIA DE
E INFRAEST
TRUTURA E DESENV
VOLVIMENTO
URBANO
NUTENÇÃO
O DOS RECU
URSOS DO CIDE
C
2038 - MAN
ELEMENTO
O DE DESPESA: 3390.3
39.00.00 - OU
UTROS SER
RVICOS DE TERCEIROS
S – PESSOA
A
JURIDICA
100.000, 0116.016, 0142
2.042
FONTE: 01
UNICIPAL DE SAÚDE
UO: 32001 FUNDO MU
ATIVIDADE
E: 2011 - AD
DMINISTRAÇ
ÇÃO DA SEC
CRETARIA DE
D SAÚDE
2014-MANUTENÇÃO DA
D ATENÇÃ
ÃO BÁSICA DE
D SAÚDE - PAB
O DE DESPESA: 3390.3
39.00.00 - OU
UTROS SER
RVICOS DE TERCEIROS
S - PESSOA
A
ELEMENTO
JURIDICA
FONTE: 01
102.002, 011
14.014
M
D ASSISTÊ
DE
ÊNCIA SOCIAL
UO: 34001 - FUNDO MUNICIPAL
ATIVIDADE
E: 2017 - AÇ
ÇÕES DE AS
SSISTÊNCIA
A SOCIAL CO
OMUNITÁRIA
A
2057-MANUTENÇÃO DAS
D
AÇÕES
S DO PROGR
RAMA DO FNAS
D
AÇÕES
S DO FEAS
2087-MANUTENÇÃO DAS
O DE DESPESA: 3390.3
39.00.00 - OU
UTROS SER
RVICOS DE TERCEIROS
S - PESSOA
A
ELEMENTO
JURIDICA
FONTE: 01
100.000, 012
28.028, 0129
9.029

5 - DAS RESPONSABILIDADES
S
5.1 - DA CONTRATA
C
ADA:
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5.1.1 - A CONTRAT
TADA obriiga-se a manter,
m
durrante toda a execuçção do Co
ontrato, em
m
conformida
ade com ass obrigaçõe
es assumid
das, todas as condiçõ
ões de habilitação e qualificação
q
o
exigidas na
a licitação;
5.1.2 - A CONTRATA
C
ADA é respo
onsável pelos danos causados
c
d
diretamente
à Administtração ou a
terceiros, decorrentes
d
s de sua culpa ou dolo
o na execuç
ção do Conttrato, não e
excluindo ou
u reduzindo
o
essa respo
onsabilidade
e à fiscaliza
ação ou o acompanham
mento pelo órgão interressado;
5.1.3 - A CONTRATA
C
ADA é obrig
gada a repa
arar, remover, reconstrruir ou subsstituir, suas
s expensas,,
no total ou
u em partess, em que se
s verificare
em, defeitos
s ou incorre
eções que p
prejudique a execução
o
do contrato
o.
5.1.4 - Faccilitar a fisca
alização em
m que a CON
NTRATANT
TE, julgar ne
ecessário;
5.1.5 - Com
municar ime
ediatamente
e à CONTR
RATANTE, qualquer allteração que, porventu
ura venha a
sofrer em seu
s contrato
o social;
5.1.6 - A CONTRATA
C
ADA assum
mirá a respo
onsabilidade
e total pela prestação dos serviço
osdo objeto
o
deste Conttrato.
5.2 – DA CONTRATA
C
ANTE:
5.2.1 - Pag
gar conform
me estabele
ecido na Clá
áusula Terc
ceira, às ob
brigações fin
nanceiras decorrentes
d
s
do presentte Contrato,, na integralidade dos seus
s
termos;
5.2.2 - Fisccalizar o fiel cumprimento do conttrato
5.2.3 - No
otificar a CONTRATA
C
ADA, por escrito,
e
sob
bre imperfeições, falha
as ou irreg
gularidadess
constatada
as na entrega dos materiais para que sejam ad
dotadas ass medidas corretivass
necessária
as;
5.2.4 - A Administraç
A
á, no todo ou
o em parte
e, o materia
al entregue em desaco
ordo com o
ão rejeitará
Contrato;
6 – DAS PENALIDAD
P
DES
6.1. Para a aplicação das penalid
dades prevvistas serão levadas em
m conta a n
natureza e a gravidade
e
da falta, os prejuízos dela advin
ndos para a Administra
ação Públicca e a reinccidência na
a prática do
o
ato conform
me discriminado a seguir:
6.1.1. ADV
VERTÊNCIA
A ESCRITA
A, com o intuito de registrar o comportam
mento inadequado do
o
licitante e//ou contrata
ado, sendo
o cabível apenas em falhas leve
es que não
o acarretem
m prejuízoss
graves ao município.
nstituem ilíícitos administrativos as conduttas prevista
as nas Le
eis Federais
s númeross
6.1.2. Con
8.666/93 e 10.520/02, assim como
c
em decreto
d
reg
gulamentador do preg
gão, sujeita
ando-se oss
infratores às
à cominações legais, garantida a prévia e ampla
a
defessa em proce
esso adminiistrativo.
6.1.3. A ine
execução contratual,
c
in
nclusive por atraso inju
ustificado na execução
o do contratto, sujeitará
á
o contrata
ado à multa
a de mora, que será
á graduada de acordo
o com a gravidade da infração,,
obedecidos os seguin
ntes limites máximos:
I-

s
o valor do contrato, em ca
aso de desscumprimen
nto total da
a
10% (dez por cento) sobre
o
obrigação,
in
nclusive no de recusa do adjudica
atário em firrmar o contrrato;

II -

0,3% (três décimos
0
d
po
or cento) ao
o dia, até o trigésimo dia de atra
aso, sobre o valor da
a
p
parte
do forn
necimento ou
o serviçonão realizado;

III -

0,7% (sete décimos po
0
or cento) sobre o valo
or da parte
e do forneccimentoou serviço
s
não
o
re
ealizado, po
or cada dia subsequen
nte ao trigés
simo.
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6.1.3.1. A multa a que se refere
r
este
e item não
o impede que a Ad
dministração
o rescinda
a
unilateralm
mente o contrato e apliq
que as dem
mais sançõe
es previstas na lei.
6.1.3.2. Ass multas prrevistas nesste item não têm cará
áter compen
nsatório e o seu paga
amento não
o
eximirá a contratada
a da resp
ponsabilidad
de por perrdas e danos decorrrentes das
s infraçõess
cometidas.
ão punidoss com a pe
ena de susspensão tem
mporária do
o direito de
e cadastrarr e licitar e
6.1.4. Serã
impedimen
nto de con
ntratar com a Adminisstração os que incorrrerem nos ilícitos pre
evistos nass
disposiçõe
es legais cita
ada.
6.1.5. Serã
ão punidos com a pena
a de declara
ação de inid
doneidade para
p
licitar
e contratarr com a Ad
dministração
o, enquanto
o perdurare
em os motivvos determinantes da punição ou
u
até que se
eja promovid
da a reabilittação peran
nte a autoridade comp
petente para
a aplicar a punição,
p
oss
que incorra
am em outrros ilícitos previstos
p
em
m lei.
7 – DA RE
ESCISÃO
7.1 - A ine
execução, total ou parcial, do con
ntrato ensejjará a sua rescisão, ccom as cons
sequênciass
contratuaiss previstas nos artigo
os 77 a 80
8 da Lei nº 8.666/93, podendo
o ser aplic
cada multa
a
rescisória.
7.1.2 - A re
escisão desste Contrato
o poderá se
er:
a) Determiinado por ato
a unilatera
al e escrito do
d Município de Rio de Contas nos casos enumeradoss
nos incisoss I a XII e XVII,
X
do art. 78 da Lei nº
n 8.666 de 1.993;
b) Amigávvel, por aco
ordo entre as
a partes, reduzida
r
a termo no processo
p
da
a licitação, desde que
e
haja conve
eniência parra o município; ou
c) Judicial,, nos termoss da legisla
ação.
7.2 - A re
escisão ad
dministrativa
a ou amigá
ável deverá
á ser preccedida de autorização
o escrita e
fundamenttada da auto
oridade com
mpetente.
7.2.1 - Oss casos de
e rescisão contratual deverão ser
s formalm
mente motivados nos
s autos do
o
processo, assegurado
o o contradiitório e a am
mpla defesa
a.
8 – DO RE
EAJUSTAM
MENTO E REVISÃO
8.1 – A revvisão de pre
eços só serrá admitida no caso de
e comprovação do dessequilíbrio econômico
e
financeiro, a ser feita
a, preferen
ncialmente, através de
e notas fisccais ou outtros que demonstrem
m
indiscutive
elmente a elevação
e
do
o custo do objeto,tudo
o em confo
ormidade co
om o Art. 65º,
6
da Leii
Federal Nºº 8.666 / 93 e suas alte
erações possteriores.
9 - DAS DISPOSIÇÕE
ES GERAIS
S
9.1 - A CONTRAT
TADA assume integ
gral respon
nsabilidade pelos da
anos que causar à
CONTRAT
TANTE ou a terceiros, por si ou seus suce
essores e representan
ntes na prestação doss
que possa
serviçosco
ontratados, isentando esta
e
última de toda e qualquer reclamação
r
a surgir em
m
decorrência do mesm
mo.
o as disposiições da leii federal nº 8.666/93 e suas alterrações, que
e
9.2 - Aplicam-se a esste contrato
regulamen
nta as licitaçções e contrratações prromovidas pela
p
adminisstração púb
blica.
10 – DO FORO
10.1 - Fica
a eleito o Foro da Com
marca de Livramento de
d Nossa Senhora,
S
pa
ara conhece
er e decidirr
quanto aoss litígios que
e possam decorrer
d
da execução deste
d
Contrrato.
10.2 - E po
or estarem as partes ju
ustas e aco
ordes, firmam este instrumento em
m 02 (Duas) vias, para
a
um só efeito legal, jun
ntamente co
om 02 (Dua
as) testemun
nhas adiantte nomeada
as, maiores
s, idôneas e
capazes, sendo
s
um via para a CO
ONTRATADA, um parrte para a CONTRATA
C
ANTE.
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Terça-feira
15 de Setembro de 2020
29 - Ano IV - Nº 2748

Rio de Contas

D BAHIA
ESTADO DA
PREFEITU
URA MUNICIIPAL DE RIO
O DE CONTA
AS
CNPJ: 14.2
263.859/0001-06
LARGO DO
O ROSARIO, Nº 01 – CE
ENTRO
RIO DE CO
ONTAS – EST
TADO DA BA
AHIA


Rio de Con
ntas, ....... de
d ............................... de ..............

PREFEITURA MUN
NICIPAL DE
E RIO DE CONTAS
C
CO
ONTRATAN
NTE

XXXXXXXX
X
XXXXXXXX
XXXXXXXXX
X
CO
ONTRATAD
DA

has:
Testemunh
1. _______
__________
_________
__
CPF:_____
__________
__________
___

2. ______
__________
__________
____
CPF:_
_________
__________
_________
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