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Portarias
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 160 DE 22 DE MARÇO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Rio de Contas, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS a(o) servidor(a) EDMILSON DE JESUS SILVA
RAMOS, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 05 de abril de
2021 a 04 de maio de 2021.
Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Contas, Estado da Bahia, 22 de março de 2021.

ANGELA DE MAGALHAES GUEDES
Chefe do Setor Pessoal

AUGUSTO ATILA CHAVES LADEIA
Secretário Municipal de Administração
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 161 DE 22 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Rio de Contas, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS a(o) servidor(a) LUCIANA SOARES RODRIGUES,
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 01 de abril de 2021 a 30
de abril de 2021.
Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Contas, Estado da Bahia, 22 de março de 2021

ANGELA DE MAGALHAES GUEDES
Chefe do Setor Pessoal

AUGUSTO ATILA CHAVES LADEIA
Secretário Municipal de Administração
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 162 DE 22 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Rio de Contas, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS a(o) servidor(a) VALDELICE MARIA DA SILVA
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde período de 01 abril de 2021 a 30 de
abril de 2021.

Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Contas, Estado da Bahia, 22 de março de 2021.

ANGELA DE MAGALHAES GUEDES
Chefe do Setor Pessoal

AUGUSTO ATILA CHAVES LADEIA
Secretário Municipal de Administração
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 163 DE 22 DE MARÇO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Rio de Contas, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º-CONCEDER FÉRIAS a(o) servidor(a) ZULEIDE MINEIRO DOS SANTOS
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde no período de 01 de abril de 2021 a 30
de abril de 2021.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Contas, Estado da Bahia, 22 de março de 2021.

ANGELA DE MAGALHAES GUEDES
Chefe do Setor Pessoal

AUGUSTO ATILA CHAVES LADEIA
Secretário Municipal de Administração
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 164 DE 22 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Rio de Contas, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS a servidora EDIVANIA SEVERINA SANTOS,
Agente Comunitária de Saúde lotada na Secretaria Municipal de Saúde no período
de 01 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio de Contas, Estado da Bahia, 22 de março de 2021.

ANGELA DE MAGALHAES GUEDES
Chefe do Setor Pessoal

AUGUSTO ATILA CHAVES LADEIA
Secretário Municipal de Administração
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 165 DE 22 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Rio de Contas, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS o(a) servidor(a) Maria Dolores lima Ramos Abreu
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 01 de abril de 2021 a 30
de abril de 2021.
Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Contas, Estado da Bahia, 22 de março de 2021.

ANGELA DE MAGALHAES GUEDES
Chefe do Setor Pessoal

AUGUSTO ATILA CHAVES LADEIA
Secretário Municipal de Administração
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 166 DE 22 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Rio de Contas, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS a(o) servidor(a) VANDERLEI AGUIAR SILVA
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde no período de 01 de abril de 2021 a 30
de abril de 2021.
Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Contas, Estado da Bahia, 22 de março de 2021.

ANGELA DE MAGALHAES GUEDES
Chefe do Setor Pessoal

AUGUSTO ATILA CHAVES LADEIA
Secretário Municipal de Administração
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 167 DE 22 DE MARÇO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Rio de Contas, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS a(o) servidor(a) JOÃO SIDNEY TEIXEIRA lotado(a)
na Secretaria Municipal de Saúde no período de 15 de abril de 2021 a 14 de maio
de 2021.
Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Contas, Estado da Bahia, 22 de março de 2021.

ANGELA DE MAGALHAES GUEDES
Chefe do Setor Pessoal

AUGUSTO ATILA CHAVES LADEIA
Secretário Municipal de Administração

______________________________________________________________
Largo do Rosário, 01 – Centro – Rio de Contas – Bahia – CEP 46.170-000.
CNPJ: 14.263.859/0001-06 – e-mail: prefeiturariodecontas@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N3L3PC467EQFFCWIDOKLDG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
23 de Março de 2021
10 - Ano V - Nº 2952

Rio de Contas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 168 DE 22 DE MARÇO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Rio de Contas, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS a(o) servidor(a) LEONCIO PEREIRA BRITO
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde no período de 01 de abril de 2021 a 30
de abril de 2021.
Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Contas, Estado da Bahia, 22 de março de 2021.

ANGELA DE MAGALHAES GUEDES
Chefe do Setor Pessoal

AUGUSTO ATILA CHAVES LADEIA
Secretário Municipal de Administração
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 169 DE 22 DE MARÇO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Rio de Contas, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS a(o) servidor(a) PAULO HENRIQUE FARIAS
BONFIM, Agente Comunitário de Saúde, lotado(a) na Secretaria Municipal de
Saúde período de 01 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021.
Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Contas, Estado da Bahia, 22 de março de 2021.

ANGELA DE MAGALHAES GUEDES
Chefe do Setor Pessoal

AUGUSTO ATILA CHAVES LADEIA
Secretário Municipal de Administração
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 170 DE 22 DE MARÇO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Rio de Contas, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS a(o) servidor(a) LILIAN PATRICIA DA SILVA
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde no período de 01de abril de 2021 a 30
de abril de 2021.
Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Contas, Estado da Bahia, 22 de março de 2021.

ANGELA DE MAGALHAES GUEDES
Chefe do Setor Pessoal

AUGUSTO ATILA CHAVES LADEIA
Secretário Municipal de Administração
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 171 DE 22 DE MARÇO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Rio de Contas, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS a(o) servidor(a) CLEBER RAMOS OLIVEIRA
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde no período de 01 de abril de 2021 a 30
de abril de 2021.
Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Contas, Estado da Bahia, 22 de março de 2021.

ANGELA DE MAGALHAES GUEDES
Chefe do Setor Pessoal

AUGUSTO ATILA CHAVES LADEIA
Secretário Municipal de Administração
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 172 DE 22 DE MARÇO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Rio de Contas, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS a(o) servidor(a) JOSÉ HILTON CORREIA DODERO
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde no período de 22 de abril de 2021 a 21
de maio de 2021.
Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Contas, Estado da Bahia, 22 de março de 2021

ANGELA DE MAGALHAES GUEDES
Chefe do Setor Pessoal

AUGUSTO ATILA CHAVES LADEIA
Secretário Municipal de Administração
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 173 DE 22 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Rio de Contas, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS a(o) servidor(a) DORI EDSON OLIVEIRA LUZ,
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 01 de abril de 2021 a 30
de abril de 2021.
Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Contas, Estado da Bahia, 22 de março de 2021.

ANGELA DE MAGALHAES GUEDES
Chefe do Setor Pessoal

AUGUSTO ATILA CHAVES LADEIA
Secretário Municipal de Administração
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
AVISO DE LICITAÇÂO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº067/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2021. Objeto:Aquisição de materiais
diversos (álcool, avental, luva, máscara, protetor facial, pulverizador, sapatilha e termômetro), para atender a demanda
da Administração Municipal, destinados às ações de enfrentamento e combate da COVID-19.Tipo de julgamento:
Menor Preço por Item. Sessão:06/04/2021, às 10h:00. As condições e especificações constam do EDITAL que poderá
ser consultado no endereço eletrônico:www.riodecontas.ba.gov.br/diariooficial e www.licitacoes-e.com.br ou no Setor
de Licitações, situada na Praça do Rosário, 01, Centro, Rio de Contas-BA, no horário das 8:00h às 12:00h. Camila
Katiely Pereira Neves – Pregoeira.
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DE CONTA
AS, Estado
o da Bahia, por meio do Setor de
d Licitaçõe
es e pela P
Pregoeira devidamente
e
nomeado pelo
p
Decreto
o n° 002-202
21, sediada situada na Praça do Rosário,
R
01, Centro, Rio de Contas,,
PREGÃO, na forma
Estado da
a Bahia, CEP
C
46.530
0-000, reallizará licitação, na modalidade
m
a
ELETRÔNIICA, do tipo menor preçço por ITEM
M, nos termos da Lei nº 10.520, de 1
17 de julho de
d 2002, do
o
Decreto nº 5.450, de 31
3 de maio de
d 2005, da
a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezemb
bro de 2006,,
ariamente, a Lei nº 8.66
66, de 21 de junho de 1993, e De
ecreto nº 13
3-2020 (que
e
aplicando-sse, subsidia
regulamentta o pregão
o, na forma
a eletrônica
a em âmbito
o municipall), e as exigências es
stabelecidass
nesteEditall.
2.1. RECEB
BIMENTO DAS
D
PROPO
OSTAS:

a) Recebim
mento das propostas:
p
a partir do 24/03/2021
2
a 06/04/2021 até às 0
08h:30 min.
b) Abertura
a das propo
ostas 06/04/2021 às 08
8h:30min.
c) Início da
a sessão de
e disputa de
e preços 06
6/04/2021 às
s 10h:00.
d) O forn
necedor de
everá obse
ervar, rigorrosamente, as datas e os horrários limite
es para o
recebimento e a abertura da pro
oposta, ate
entando, tam
mbém, para
a o início da disputa.(h
horários de
e
Brasília/DF
F).
Local: www
w.licitacoes-e.com.br - sistema de
e licitações eletrônicas
e
do Brasil.
do Banco d
RECEBIMENTO DAS
Sa - S P
JETO
2- DO OBJ
2.1. Aquisição de ma
ateriais dive
ersos (álcoo
ol, avental, luva, másccara, proteto
or facial, pu
ulverizador,,
sapatilha e termômetro), para atender
a
a demanda da
d Adminisstração Mun
nicipal, des
stinados àss
ações de enfrentamen
e
nto e comba
ate da COV
VID-19.
3 - DA PARTICIPAÇÃ
ÃO NO PRE
EGÃO.
3.1.
Pod
derão particcipar deste Pregão inte
eressados cujo
c
ramo de
d atividade
e seja comp
patível com
m
o objeto desta
d
licitaçção e que estejam com
c
creden
nciamento regular
r
no provedor do
d sistema
a
eletrônico – e Banco do
d Brasil S..A.
3.2.
Serrá concedid
do tratamen
nto favoreccido para as microemp
presas e e
empresas de pequeno
o
porte, nos limites prevvistos da Le
ei Complem
mentar nº 12
23, de 2006.
3.3.

Não
o poderão participar
p
de
esta licitaçã
ão os interes
ssados:

3.3.1. Pro
oibidos de participar de
d licitaçõe
es e celebrrar contrato
os administtrativos, na
a forma da
a
legislação vigente;
3.3.2. Esttrangeiros que
q não ten
nham repre
esentação le
egal no Bra
asil com po
oderes expressos para
a
receber cittação e resp
ponder adm
ministrativa ou
o judicialm
mente;
3.3.3. Que
e se enquadrem nas vedações
v
prrevistas no artigo 9º da
a Lei nº 8.66
66, de 1993
3;
3.3.4. Que
e estejam sob
s falência
a, concurso de credores, em proce
esso de disssolução ou liquidação;
3.3.5. Enttidades emp
presariais que
q estejam
m reunidas em
e consórciio;
3.4.
Com
mo condiçã
ão para pa
articipação no Pregão
o, a licitante
e assinalarrá “sim” ou
u “não” em
m
campo pró
óprio do sisttema eletrôn
nico, relativvo às seguin
ntes declara
ações:
3
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3.4.1. Que
e cumpre os
o requisito
os estabele
ecidos no artigo
a
3° da
a Lei Complementar nº 123, de
e
2006, esta
ando apta a usufruir do tratamento
o favorecido
o estabeleciido em seuss arts. 42 a 49;
3.4.1.1.
A assin
nalação do campo
c
“não
o” apenas produzirá
p
o efeito de a licitante não ter direito
o
06, mesmo
ao tratame
ento favore
ecido previsto na Leii Complementar nº 123, de 200
o que seja
a
qualificada
a como micrroempresa ou empresa
a de pequeno porte;
4 - DO CR
REDENCIAM
MENTO
4.1.
Parra acesso ao
a sistema
a eletrônico, os interes
ssados em participar do Pregão
o Eletrônico
o
deverão dispor
d
de chave
c
de identificaçã
ão, senha pessoal e intransferívvel, obtidas junto àss
agências do
d Banco do
o Brasil S/A
A sediadas no
n País.
4.2.
É de
d exclusivva responsa
abilidade do
o usuário o sigilo da senha, bem como se
eu uso em
m
qualquer transação efetuada
e
dirretamente ou
o por seu representa
ante, não ccabendo ao
o Banco do
o
Brasil S/A a responsa
abilidade po
or eventuais danos de
ecorrentes de
d uso inde
evido da se
enha, ainda
a
que por terrceiros.
4.3
O credenciam
c
ento do forrnecedor e de seu representante legal junto ao sistema
a eletrônico
o
implica em
m responsabilidade leg
gal pelos atos
a
pratica
ados e a prresunção d
de capacida
ade técnica
a
para realizzação das trransações inerentes ao
o Pregão Eletrônico.
4.4.
Em
m se tratand
do de microempresa ou empresa de pequeno porte
e, nos term
mos da Leii
Compleme
entar nº 123
3/2006 e pa
ara que esssa possa gozar dos benefícios previstos no
o capítulo V
da referid
da Lei, é necessário
o, à épocca do cred
denciamentto, acresce
entar as expressões
e
s
“Microemp
presa” ou “E
Empresa de
e Pequeno Porte”
P
ou su
uas respecttivas abreviações “ME” ou “EPP”,
à sua firma
a ou denom
minação, con
nforme o ca
aso.
5. DA APR
RESENTAÇ
ÇÃO DA PR
ROPOSTA E DOS DOC
CUMENTOS DE HABIILITAÇÃO
5.1.
Os licitantes encaminharã
e
ão, exclusivvamente po
or meio do sistema,
s
concomitantemente com
m
os docume
entos de habilitação exigidos
e
no
o edital, pro
oposta de preços
p
conforme anex
xo I,com a
descrição do objeto ofertado
o
e o preço, atté a data e o horário estabelecid
dos neste instrumento
o
convocatório, momen
nto anterior a abertura da sess
são pública
a, quando, então, en
ncerrar-se-á
á
automatica
amente a ettapa de envvio dessa do
ocumentaçã
ão.
5.2.
O envio
e
da pro
oposta, aco
ompanhada
a dos docum
mentos de habilitação exigidos ne
este Edital,
ocorrerá po
or meio de chave de acesso
a
e senha.
5.3.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operaçõ
ões no siste
ema eletrôn
nico durante
e a sessão
o
pública do
o Pregão, fiicando resp
ponsável pe
elo ônus de
ecorrente da
d perda de
e negócios, diante da
a
inobservân
ncia de quaisquer mensagens em
mitidas pelo sistema
s
ou de sua dessconexão.
5.4.
Até
é o momentto limite pa
ara envio da proposta e docume
entos de ha
abilitação, os
o licitantess
poderão re
etirar ou sub
bstituir a pro
oposta e oss documentos de habilitação anteriormente in
nseridos no
o
sistema;
5.5.
Não
o será estabelecida, ne
essa etapa do certame
e, ordem de
e classificaçção entre as
s propostass
apresentad
das, o que somente ocorrerá
o
ap
pós a realiz
zação dos procedimen
ntos de neg
gociação e
julgamento
o da propossta.
5.6.
Os documento
os que com
mpõem a prroposta e a habilitação
o do licitante melhor classificado
c
o
somente serão
s
dispo
onibilizadoss para ava
aliação da pregoeira e para accesso público após o
encerrame
ento do envio de lancess.
6. PROPO
OSTA DE PR
REÇOS
6.1.
O licitante
l
devverá encam
minhar a prroposta por meio do sistema ele
etrônico até
é a data e
horário ma
arcados pa
ara abertura
a da propossta, quando
o, então, encerrar-see
-á automatiicamente a
fase de reccebimento de
d proposta
as.
4
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6.2.
Tod
das as referrências de tempo
t
no Edital,
E
no av
viso e duran
nte a sessão
o pública ob
bservarão o
horário de Brasília – DF.
D
6.3.
O liicitante será
á responsávvel por toda
as as transa
ações que forem
f
efetua
adas em se
eu nome no
o
sistema ele
etrônico, asssumindo co
omo firmes e verdadeiras suas prropostas e la
ances.
6.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operaçõ
ões no siste
ema eletrôn
nico durante
e a sessão
o
pública do
o Pregão, fiicando resp
ponsável pe
elo ônus de
ecorrente da
d perda de
e negócios, diante da
a
inobservân
ncia de quaisquer mensagens em
mitidas pelo sistema
s
ou de sua dessconexão.
6.5.
Até
é a aberturra das prop
postas, os licitantes poderão re
etirar ou su
ubstituir as propostass
apresentad
das.
6.6.
o licitante devverá enviar sua propossta median
nte o preenchimento, n
no sistema eletrônico,,
opreço tota
al doitem e o valor indiividual dos itens, marca
a/referência
a e a inform
mação de qu
ue atende a
especificaçção deste edital.
e
6.7.

Tod
das as espe
ecificações do objeto contidas
c
na proposta viinculam a C
Contratada.

6.8.
Noss valores propostos estarão inclusos todos os custos op
peracionais, encargoss
previdenciá
ários, traba
alhistas, tributários, co
omerciais e quaisque
er outros que incidam
m direta ou
u
indiretame
ente no forne
ecimento do
os bens.
6.9. O prazzo de valida
ade da proposta não será
s
inferio
or a 60 (sesssenta) diass, a contar da data de
e
sua aprese
entação.
7. DA ABE
ERTURA DA
D SESSÃO
O, CLASSIF
FICAÇÃO DAS
D
PROP
POSTAS E FORMULA
AÇÃO DOS
S
LANCES.
7.1.
A a
abertura da
a presente
e licitação dar-se-á em
e sessão pública, p
por meio de
d sistema
a
eletrônico, na data, ho
orário e loca
al indicadoss neste Edittal.
P
v
verificará
ass propostass apresenta
adas, desclassificando
o desde log
go aquelass
7.2.
A Pregoeira
que não esstejam em conformidad
c
de com os requisitos estabelecido
e
os neste Ed
dital, conten
nham vícioss
insanáveiss ou não apresentem as
a especifica
ações técnicas exigida
as no Termo
o de Referê
ência.
7.2.1. A desclassificação serrá sempre
e fundame
entada
acompanhamento em
m tempo rea
al por todos os participa
antes.

e

registrada
a

no

siste
ema,

com
m

n
desclasssificação da
d proposta
a não impe
ede o seu julgamento
j
definitivo em
e sentido
o
7.2.3. A não
contrário, levado a efe
eito na fase
e de aceitaçção.
7.3.
O sistema
s
ord
denará auttomaticame
ente as pro
opostas cla
assificadas, sendo que somente
e
estas participarão da fase de lances.
s
disponibilizará
á campo pró
óprio para troca
t
de me
ensagens e
entre a Preg
goeira e oss
7.4.
O sistema
licitantes.
pa competittiva, os licittantes deve
erão encam
minhar lance
es exclusiva
amente porr
7.5.
Inicciada a etap
meio do sistema
s
ele
etrônico, se
endo imedia
atamente in
nformados do seu reccebimento e do valorr
consignado
o no registrro.
7.5.1. O la
ance deverá
á ser oferta
ado pelo valor total do item.
i
7.6.
Os licitantes poderão oferecer
o
lan
nces suces
ssivos, obsservando o horário fixado para
a
abertura da
a sessão e as regras estabelecida
e
as no Edital.
7.7.
O licitante
l
somente poderá oferece
er lance de
e valor infe
erior ou pe
ercentual de
e desconto
o
superior ao
o último porr ele ofertad
do e registra
ado pelo sis
stema.
7.8.
O intervalo míínimo de differença de valores entre os lance
es, que inccidirá tanto em
e relação
o
ários quanto
o em relaçã
ão à propos
sta que cob
brir a melho
or oferta dev
verá ser de
e
aos lancess intermediá
R$ 50,00 (cinquenta
(
r
reais).
5
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7.9.
O intervalo entre os lan
nces enviados pelo mesmo
m
licittante não poderá serr inferior a
vinte(20) segundos
s
e o intervalo
o entre lan
nces não po
oderá ser inferior a trrês (3) segu
undos, sob
b
pena de se
erem autom
maticamente
e descartados pelo sisttema os resspectivos lances.
7.10. Serrá adotado para o envvio de lances no preg
gão eletrônico o modo
o de disputa
a “aberto e
fechado”, em que oss licitantes apresentarão lances públicos e sucessivo
os, com lance final e
fechado.
7.11 A etapa
e
de lances da se
essão pública terá durração inicia
al de quinze
e minutos. Após esse
e
prazo, o siistema enca
aminhará aviso de fecchamento im
minente doss lances, ap
pós o que trranscorrerá
á
o período de tempo
o de até dez minutos, aleatorriamente determinado
d
o, findo o qual será
á
automatica
amente enccerrada a re
ecepção de lances.
7.12 Enccerrado o prazo
p
previisto no item
m anterior, o sistema abrirá opo
ortunidade para
p
que o
autor da oferta
o
de va
alor mais baixo
b
e os das
d ofertas
s com preços até dez por cento superioress
àquela posssam oferta
ar um lance
e final e fecchado em até
a cinco minutos, o qu
ual será sig
giloso até o
encerrame
ento deste prazo.
p
7.12.1 Não
o havendo pelo meno
os três ofertas nas co
ondições definidas ne
este item, poderão
p
oss
autores do
os melhoress lances, na
a ordem de classificaçã
ão, até o máximo de trrês, oferece
er um lance
e
final e fech
hado em até
é cinco minutos, o qual será sigilo
oso até o en
ncerramento
o deste praz
zo.
7.13 Apó
ós o términ
no dos pra
azos estabe
elecidos no
os itens anteriores, o sistema ordenará oss
lances seg
gundo a ordem crescen
nte de valorres.
7.13.1 Não
o havendo lance final e fechado classificado
c
o na forma estabelecida
e
a nos itens anteriores,,
haverá o re
einício da etapa
e
fechada, para qu
ue os demais licitantes, até o máxximo de três
s, na ordem
m
de classificação, posssam oferta
ar um lance
e final e fe
echado em até cinco minutos, o qual será
á
é o encerramento destte prazo.
sigiloso até
7.14 Pod
derá a preg
goeira, auxiliado pela equipe
e
de apoio,
a
justifficadamente
e, admitir o reinício da
a
etapa fech
hada, caso
o nenhum licitante classificado
c
na etapa de lance fechado atender
a
àss
exigênciass de habilita
ação.
7.15. Não
o serão acceitos dois ou mais la
ances de mesmo
m
valo
or, prevaleccendo aque
ele que forr
recebido e registrado em primeirro lugar.
7.16. Durrante o tran
nscurso da sessão púb
blica, os licitantes serã
ão informados, em tem
mpo real, do
o
valor do menor lance registrado, vedada a id
dentificação
o do licitantte.
7.17. No caso de de
esconexão com a Preg
goeira, no decorrer
d
da
a etapa com
mpetitiva do
o Pregão, o
sistema ele
etrônico pod
derá perma
anecer acesssível aos licitantes parra a recepçção dos lanc
ces.
7.18. Qua
ando a dessconexão do
o sistema eletrônico
e
para
p
a prego
oeira persisstir por temp
po superiorr
a dez min
nutos, a sesssão públicca será susspensa e reiniciada
r
somente ap
pós decorrid
das vinte e
quatro horas da comu
unicação do
o fato pela Pregoeira
P
aos
a participa
antes, no sítio eletrônic
co utilizado
o
para divulg
gação.
7.19. O Critério
C
de julgamento
o adotado será
s
o men
nor preço, conforme
c
d
definido nes
ste Edital e
seus anexo
os.
7.20. Casso o licitante não apressente lance
es, concorre
erá com o va
alor de sua proposta.
7.21. Em
m relação ao
os itens não
o exclusivo
os para partticipação de
e microemp
presas e em
mpresas de
e
pequeno porte,
p
uma vez
v encerra
ada a etapa
a de lances,, será efetivvada a verifficação auto
omática, do
o
porte da entidade
e
em
mpresarial. O sistema
a identificarrá em coluna própria as microe
empresas e
empresas de pequeno porte parrticipantes, procedendo
o à comparração com o
os valores da
d primeira
a
colocada, se
s esta for empresa de
e maior porrte, assim co
omo das de
emais classsificadas, pa
ara o fim de
e
aplicar-se o disposto nos arts. 44
4 e 45 da LC
C nº 123, de
e 2006.
6
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7.22. Nesssas condiçções, as pro
opostas de microemprresas e empresas de pequeno po
orte que se
e
encontrare
em na faixa
a de até 5%
% (cinco po
or cento) acima
a
da melhor
m
prop
posta ou me
elhor lance
e
serão conssideradas empatadas
e
c
com
a prime
eira colocad
da.
7.23. A m
melhor classsificada noss termos do
o item anterrior terá o direito
d
de en
ncaminhar uma última
a
oferta para
a desempatte, obrigatoriamente em
m valor infe
erior ao da primeira co
olocada, no prazo de 5
(cinco) min
nutos contro
olados pelo sistema, co
ontados apó
ós a comun
nicação auto
omática parra tanto.
7.24. Casso a microe
empresa ou
u a empresa
a de peque
eno porte melhor
m
classificada desista ou não
o
se manifeste no pra
azo estabelecido, serã
ão convoca
adas as de
emais licitantes microempresa e
empresa de
d pequeno porte que se
s encontre
em naquele intervalo de 5% (cinco
o por cento)), na ordem
m
de classificcação, para
a o exercício
o do mesmo
o direito, no
o prazo esta
abelecido no
o subitem anterior.
a
7.25. No caso de eq
quivalência
a dos valore
es apresenttados pelass microemp
presas e em
mpresas de
e
pequeno porte
p
que se encontrrem nos in
ntervalos es
stabelecidos nos subitens anterriores, será
á
realizado sorteio
s
entre
e elas para
a que se ide
entifique aquela que prrimeiro pode
erá apresen
ntar melhorr
oferta.
7.26. Quando houver propostass beneficiadas com as
a margenss de preferrência em relação ao
o
produto esstrangeiro, o critério de
e desempate
e será aplic
cado exclussivamente e
entre as pro
opostas que
e
fizerem juss às margen
ns de preferrência, confforme regulamento.
7.27. A ordem de apresenta
ação peloss licitantes é utilizad
da como u
um dos critérios
c
de
e
classificaçã
ão, de man
neira que só poderá haver
h
empa
ate entre pro
opostas igu
uais (não seguidas de
e
lances), ou
u entre lancces finais da
a fase fecha
ada do modo de disputta aberto e ffechado.
7.28. Havvendo even
ntual empatte entre pro
opostas ou lances, o crritério de de
esempate será
s
aquele
e
previsto no
o art. 3º, § 2º,
2 da Lei nº
n 8.666, de
e 1993, asse
egurando-se a preferência, suces
ssivamente,
aos bens produzidos:
p
7.28.1. no pais;
7.28.2. porr empresas brasileiras;
7.28.3. porr empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvim
mento de teccnologia no País;
7.28.4. porr empresas que comp
provem cum
mprimento de
d reserva de cargoss prevista em
e lei para
a
pessoa co
om deficiênccia ou para
a reabilitado
o da Previd
dência Soccial e que a
atendam às
s regras de
e
acessibilidade previstas na legisllação.
7.29. Perrsistindo o empate,
e
a proposta ve
encedora será sortead
da pelo sisttema eletrônico dentre
e
as proposttas empatad
das.
7.30. Enccerrada a etapa
e
de envio de lancces da sess
são pública, a pregoeirra deverá encaminhar,
pelo sistem
ma eletrônicco, contraproposta ao licitante qu
ue tenha ap
presentado o melhor preço,
p
para
a
que seja obtida
o
melh
hor propostta, vedada a negociaç
ção em con
ndições differentes das previstass
neste Edita
al.
7.30.1. A negociação
n
o será realizada por meio do sistema,
s
po
odendo serr acompanh
hada peloss
demais licitantes.
7.30.2. A pregoeira
p
so
olicitará ao licitante melhor class
sificado que
e, no prazo de 02 (DU
UAS) horas,,
envie a proposta de preçoss adequada ao últim
mo lance ofertado após a negociação
n
o
realizada,a
acompanha
ada, se for o caso, doss documenttos complementares, q
quando nec
cessários à
confirmaçã
ão daqueless exigidos neste
n
Edital e já aprese
entados.
7.31. Apó
ós a negocciação do preço,
p
a Prregoeira inic
ciará a fase de aceita
ação e julg
gamento da
a
proposta.
RA.
8. DA ACE
EITABILIDA
ADE DA PR
ROPOSTA VENCEDO
V
8.1. Ence
errada a etapa de lances e depois da verifica
ação de possível empate,
e
a
7
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Pregoeirae
examinará a propostta classificcada em primeiro
p
lu
ugar quantto ao preç
ço, a sua
a
exequibilid
dade, bem como
c
quanto ao cumprrimento das
s especificações doobje
eto.
ada a propo
8.2. Será desclassific
d
osta ou o la
ance venced
dor, apresentar preço ffinal superio
or ao preço
o
máximo fixxado (Acórd
dão nº 1455
5/2018 -TCU
U - Plenário
o), ou que apresentar
a
p
preço manifestamente
e
inexequíve
el.
8.2.1. Con
nsidera-se inexequível a proposta
a que apres
sente preço
os global ou
u unitários simbólicos,,
irrisórios ou
o de valorr zero, inco
ompatíveis com os prreços dos insumos e salários de
e mercado,,
acrescidoss dos resp
pectivos encargos, ain
nda que o ato convo
ocatório da
a licitação não tenha
a
estabelecid
do limites mínimos,
m
exceto quando se referire
em a materriais e instalações de propriedade
p
e
do próprio licitante, pa
ara os quaiss ele renunccie a parcella ou à totalidade daremuneração
o.
equibilidade
e
8.3. Qualquer interesssado poderrá requerer que se reallizem diligências para aferir a exe
dade das prropostas, devendo aprresentar as
s provas ou
u os indícioss que funda
amentam a
e a legalid
suspeita.
s
da sessão
o pública p
para a rea
alização de
e
8.4.
Na hipótese de necessidade de suspensão
as ao sane
eamento da
as proposta
as, a sessão pública somente poderá serr
diligênciass, com vista
reiniciada mediante aviso pré
évio no sisstema com
m, no mínimo, vinte e quatro horas de
e
antecedência, e a oco
orrência serrá registrada
a em ata;
P
poderá convvocar o licitante para enviar
e
docu
umento digital complem
mentar, porr
8.5.
A Pregoeira
meio de fu
uncionalidad
de disponívvel no sistem
ma, no praz
zo mínimo de
d 02 (duass) horas, so
ob pena de
e
não aceitação da prop
posta.
8.5.1. O prazo esta
abelecido poderá ser prorrogado
o pela Pregoeira por solicitação
o escrita e
justificada do licitante, formulada
a antes de fiindo o prazo
o, e formalm
mente aceitta pela Preg
goeira.
ntre os do
ocumentos passíveis de solicitação pela Pregoeira,
P
destacam-se os que
e
8.5.2. Den
contenham
m as caractterísticas do
o material ofertado, ta
ais como marca,
m
mod
delo, tipo, fa
abricante e
procedênccia, além de
d outras informações
i
s pertinenttes, a exem
mplo de catálogos, folhetos
f
ou
u
propostas, encaminha
ados por meio eletrônico, ou, se for
f o caso, por outro m
meio e prazo
o indicadoss
pela Prego
oeira, sem prejuízo do
d seu ulte
erior envio pelo sistem
ma eletrônicco, sob pe
ena de não
o
aceitação da
d proposta
a.
8.6.
Se a proposta ou lance vencedor
v
forr desclassifficado, a Pregoeira exa
aminará a proposta
p
ou
u
lance subssequente, e, assim successivamente, na ordem
m de classificação.
8.7.
Havvendo nece
essidade, a Pregoeira
a suspende
erá a sessã
ão, informan
ndo no “ch
hat” a nova
a
data e horá
ário para a sua continu
uidade.
8.8.
A Pregoeira
P
poderá encaminhar, por meio do sistema
a eletrônico, contraprroposta ao
o
licitante qu
ue apresentou o lance
e mais van
ntajoso, com
m o fim de negociar a obtenção de melhorr
preço, vedada a nego
ociação em condições diversas da
as previstass neste Edital.
8.9.1. Tam
mbém nas hipótesess em que a Pregoe
eira não aceitar
a
a p
proposta e passar à
subsequen
nte, poderá negociar co
om o licitan
nte para que
e seja obtido
o preço melhor.
8.9.2. A negociação
n
o será realizada por meio do sistema,
s
po
odendo serr acompanh
hada peloss
demais licitantes.
8.10. Noss itens não exclusivoss para a pa
articipação de
d microem
mpresas e e
empresas de
d pequeno
o
porte, sem
mpre que a proposta não for acceita, e anttes de a Pregoeira pa
assar à subsequente,
8
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haverá novva verificaçã
ão, pelo sisstema, da eventual oco
orrência do empate fictto, previsto nos artigoss
44 e 45 da
a LC nº 123, de 2006, seguindo-se
s
e a disciplin
na antes esttabelecida, se for o cas
so.
8.11. Enccerrada a análise quan
nto à aceitação da prop
posta, a pre
egoeira veriificará a hab
bilitação do
o
licitante, ob
bservado o disposto ne
este Edital.
9.

DA
A HABILITA
AÇÃO

9.1.

PA
ARA HABIL
LITAÇÃO EXIGIR-SE-Á DOS INTERESS
I
SADOS

9.2.

HA
ABILITAÇÃO
O JURÍDICA
A:

a) No casso de emprresário indivvidual: insccrição no Registro
R
Público de Em
mpresas Mercantis,
M
a
cargo da Junta Come
ercial da resspectiva sed
de;
o de socieda
ade empressária ou em
mpresa indiv
vidual de responsabilid
dade limitada - EIRELI:
b) No caso
ato constittutivo, estattuto ou conttrato social em vigor, devidamente registrad
do na Junta
a Comerciall
da respecttiva sede, acompanhad
do de docum
mento comp
probatório de
d seus adm
ministradore
es;
c)No caso
o de socied
dade simple
es: inscriçã
ão do ato constitutivo
c
no Registtro Civil da
as Pessoass
Jurídicas do
d local de sua
s sede, acompanhad
a
da de prova
a da indicaçção dos seu
us administrradores;
d) No casso de micrroempresa ou empressa de pequeno porte
e: certidão expedida pela Junta
a
Comercial ou pelo Registro
R
Civil das Pessoas Jurídicas, confforme o ca
aso, que comprove a
condição de microe
empresa ou
o empresa de peq
queno portte, segund
do determinado pelo
o
Departame
ento de Reg
gistro Emprresarial e Integração – DREI.
estrangeira
e) No casso de emp
presa ou sociedade
s
a em funcionamento no País: decreto
d
de
e
autorização;
o estar acompanhados
s de todas as
a alteraçõe
es ou da co
onsolidação
o
f) Os documentos acima deverão
respectiva;
9.3.

ADE FISCA
AL E TRABA
ALHISTA:
REGULARIDA

a) Prova de
d inscrição
o no Cadasstro Nacion
nal de Pess
soas Jurídiccas ou no Cadastro de
d Pessoass
Físicas, co
onforme o caso;
b) Prova de
d regularid
dade fiscal perante a Fazenda
F
Na
acional, me
ediante apre
esentação de
d certidão
o
expedida conjuntame
c
ente pela Se
ecretaria da
a Receita Federal
F
do Brasil
B
(RFB) e pela Pro
ocuradoria-Geral da Fazenda
F
Na
acional (PG
GFN), refere
ente a todo
os os crédito
os tributário
os federais e à Dívida
a
Ativa da União (DAU)) por elas administrado
os, inclusive
e aqueles re
elativos à S
Seguridade Social, noss
termos da Portaria Co
onjunta nº 1.751,
1
de 02
2/10/2014, do
d Secretárrio da Rece
eita Federal do Brasil e
da Procura
adora-Geral da Fazend
da Nacionall.
c) Prova de
e regularida
ade com o Fundo
F
de Garantia
G
do Tempo de Serviço (FG
GTS);
d) Prova de inexistê
ência de débitos inad
dimplidos perante
p
a justiça
j
do trabalho, mediante
m
a
apresentaçção de certtidão negatiiva ou posittiva com efe
eito de neg
gativa, nos ttermos do Título
T
VII-A
A
da Consolidação dass Leis do Trabalho,
T
ap
provada pe
elo Decreto--Lei nº 5.45
52, de 1º de
d maio de
e
1943;
d regularid
dade para com
c
a Faze
enda Estad
dual, emitida através d
do site, parra empresa
a
e) Prova de
que tem su
ua sede e domicílio
d
no Estado da Bahia, http
p://www.sefa
az.ba.gov.b
br
*Se a emp
presa tiver sede
s
em outtro estado emitir
e
a certtidão no órg
gão respectivo.
f) Certidão
o de Débitoss para com a Fazenda Municipal do
d domicílio
o ou sede do licitante;
9.3.1. Caso o licitante
e detentor do
d menor preço
p
seja qualificado
q
c
como
micro
oempresa ou
o empresa
a
de pequen
no porte devverá aprese
entar toda a documenta
ação exigida para efeitto de comprovação de
e
9
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regularidad
de fiscal e trabalhista
a, mesmo que esta apresente alguma resstrição, sob
b pena de
e
inabilitação
o.
9.4. QUAL
LIFICAÇÃO ECONÔMIICO – FINA
ANCEIRA:
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.
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;
g) Certidão
o simplificad
do do capital social co
ompatível co
om o valor do objeto licitado, inte
egralizado e
registrado na Junta Comercial
C
(JJUCEB), po
odendo ser atualizado de acordo com o prev
visto no Art.
31, § 3° da
a Lei n° 8.66
66/93.
9.5. Quallificação Técnica:
T
S
Será
comp
provada mediante
m
a apresenttação dos seguintess
documento
os:
a) Compro
ovação da empresa
e
de
e aptidão do
o desempen
nho de atividade pertin
nente e com
mpatível em
m
característticas com o objeto da
a licitação, através da
a apresenttação de atestado em
m nome da
a
empresa, fornecido
f
po
or pessoa ju
urídica de direito
d
públic
co ou privad
do.
9.6. Alvará
á de Funcionamento
9.6.1. Alva
ará da Vigilâ
ância Sanitá
ária
9.7.
DEV
AS
VERÃO
SER
NHADAS,
TAMBÉM,
ENCAMIN
COMPLEM
MENTARES
S CITADAS
S ABAIXO, SOB PENA
A DE INABIILITAÇÃO:

DECLA
ARAÇÕES
S

os requisito
9.7.1. Que
e cumpre plenamente
p
os de habilittação definidos no Edital.
10
0
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9.7.2. Que
e não emp
prega meno
or de dezoitto anos em
m trabalho noturno,
n
pe
erigoso ou insalubre e
não empre
ega menor de dezesse
eis anos, sa
alvo menor, a partir de
e quatorze anos, na condição de
e
aprendiz, nos
n termos do artigo 7°,
7 XXXIII, da Constitu
uição; e que
e NÃO exisste em seu quadro de
e
empregado
os, servidores público
os exercend
do funções de gerênccia, adminisstração ou tomada de
e
decisão;
9.7.3. As microemprresas e em
mpresas de pequeno porte, visan
ndo ao exe
ercício da preferência
a
prevista na
a Lei Comp
plementar nºº. 123/2006
6, deverão apresentar
a
DECLARAÇ
ÇÃO de aco
ordo com o
modelo estabelecido no Anexo deste
d
Edital..
aração de desimpedim
d
mento de liciitar.
9.7.4.Decla
9.8.
Se a proposta ou o lance
e de menor valor não fo
or aceitávell, ou se o liccitante não atender àss
exigênciass para habiilitação, a Pregoeira examinará
e
as proposttas ou os lances sub
bsequentes,,
verificando
o sua aceittabilidade e a habilita
ação do licitante, na ordem
o
de classificaçã
ão e assim
m
sucessivam
mente, até a apuração
o de uma prroposta ou lance
l
que atenda
a
o Ed
dital. Nesta hipótese, a
pregoeira poderá
p
negociar com o licitante pa
ara que seja obtido pre
eço melhor..
9.9.
Se o licitantte não attender ao chamame
ento refere
endado no item antterior será
á
INABILITA
ADO/DESCL
LASSIFICADO, ressa
alvado o tratamento diferencia
ado previstto na Leii
Compleme
entar nº 123
3, de 2006.
9.10. Con
nstatado o atendimen
nto das exiigências fix
xadas no Edital,
E
o liccitante será
á declarado
o
vencedor.
9.11. A existência
e
de restrição relativamen
nte à regula
aridade fisca
al e trabalhista não impede que a
licitante qu
ualificada co
omo microe
empresa ou empresa de
d pequeno
o porte seja declarada vencedora,,
uma vez que atenda a todas as demais
d
exig
gências do edital.
declaração do venced
dor aconteccerá no mo
omento ime
ediatamente
e posterior à fase de
e
9.12. A d
habilitação
o.
9.13. Casso a propossta mais va
antajosa seja ofertada por licitante
e qualificada
a como mic
croempresa
a
ou empressa de pequ
ueno porte, e uma vezz constatad
da a existên
ncia de alguma restriç
ção no que
e
tange à reg
gularidade fiscal
f
e trab
balhista, a mesma
m
será
á convocada
a para, no p
prazo de 5 (cinco)
(
diass
úteis, apóss a declaraçção do venccedor, comprovar a regularização
o. O prazo p
poderá ser prorrogado
o
por igual período,
p
a critério
c
da administraçção pública, quando re
equerida pe
elo licitante
e, mediante
e
apresentaçção de justificativa.
9.14. A não-regulari
n
ização fisca
al e trabalhiista no praz
zo previsto no subitem
m anterior acarretará
a
a
inabilitação
o do licitante, sem prejuízo das sa
anções prev
vistas neste
e Edital.
9.15. Serrá inabilitad
do o licitantte que não
o comprova
ar sua habilitação, seja por não apresentarr
quaisquer dos docum
mentos exig
gidos, ou ap
presentá-los em desa
acordo com o estabele
ecido neste
e
Edital, sen
ndo facultad
da a convo
ocação dos licitantes remanescen
r
ntes, na orrdem de cla
assificação.
Se, na ord
dem de cla
assificação,, seguir-se outra micrroempresa, empresa de pequeno porte ou
u
sociedade cooperativa
a com alguma restriçã
ão na docum
mentação fisscal e traba
alhista, será
á concedido
o
o mesmo prazo
p
para regularizaçã
ão.
9.16. Havvendo nece
essidade de
e analisar minuciosam
m
mente os do
ocumentos exigidos, a Pregoeira
a
suspenderrá a sessão, informand
do no “chat” a nova datta e horário para a con
ntinuidade da
d mesma.
9.17. Serrá inabilitad
do o licitantte que não
o comprova
ar sua habilitação, seja por não apresentarr
quaisquer dos docum
mentos exig
gidos, ou ap
presentá-los em desa
acordo com o estabele
ecido neste
e
Edital
9.18. No caso de inabilitação, haverá novva verificaçã
ão, pelo sisstema, da e
eventual oco
orrência do
o
o nos artigo
os 44 e 45 da
d LC nº 12
23, de 2006
6, seguindo
o-se a disciiplina antess
empate ficcto, previsto
estabelecid
da para ace
eitação da proposta
p
subsequente..
11
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9.19. Con
nstatado o atendimentto às exigê
ências de habilitação
h
f
fixadas
no Edital, o lic
citante será
á
declarado vencedor.
9.20. Da sessão púb
blica do Pre
egão divulga
ar-se-á Ata no sistema
a eletrônico
10. DO EN
NCAMINHA
AMENTO DA
A PROPOS
STA VENCE
EDORA
10.1. A p
proposta fin
nal do licitan
nte declarado vencedo
or deverá ser
s encamin
nhada no prazo
p
de 02
2
(duas) hora
as a contarr da solicitaçção da Preg
goeira no siistema eletrrônico e devverá:
10.1.1. Serr redigida em
e língua portuguesa, datilografada ou digita
ada, em um
ma via, sem
m emendas,
rasuras, entrelinhas ou
o ressalva
as, devendo
o a última folha ser assinada
a
e as demais rubricadass
pelo licitan
nte ou seu re
epresentante legal.
10.1.2. Con
nter a indiccação do ba
anco, núme
ero da conta
a e agência
a do licitantte vencedo
or, para finss
de pagam
mento, end
dereço físicco e eletrrônico, tele
efones para contato
o, e indica
ação do(s))
representa
antes aptos para assina
atura dos fu
uturos instru
umentos co
ontratuais.
10.1.3. Con
nter planilh
ha orçame
entária doss custos dos
d
produto
os individu
ualizados detalhados,
d
,
conforme modelo
m
inse
erido no termo de referrência.
10.2. A p
proposta fin
nal deverá ser documentada nos
s autos e será
s
levada
a em consid
deração no
o
decorrer da
a execução
o do contratto e aplicaçã
ão de eventtual sanção
o à Contrata
ada, se for o caso.
10.2.1. Tod
das as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
o marca, mo
odelo, tipo,
fabricante e procedên
ncia, vincula
am a Contra
atada.
10.3. A a
apresentaçã
ão da propo
osta implica na aceitaçã
ão pelo licita
ante de que
e:
a) o prazo de validade
e da propossta é de 60 (sessenta) dias, conta
ados da data
a de entrega;
b) o prazzo de pagam
mento será de até 30 (trinta)
(
dias,, contados da
d data de recebimentto definitivo
o
do produtto e diante da nota fisccal e da com
mprovação de regularid
dade fiscal e trabalhistta;
c) A entre
ega dos ma
ateriais, objjeto desta licitação será iniciado no prazo de 05 (cinco
o) dias e ass
entregas posterioress será efetu
uadas de forrma gradua
al, conforme
e a necessid
dade.
d) conhecce e cumprrirá os termo
os do edital, integralmente, e devverá ser aprresentada na
n forma do
o
Anexo I deste
d
instru
umento.
10.4. A a
apresentaçã
ão de propo
osta pressup
põe o pleno
o conhecime
ento e atend
dimento às exigênciass
de habilitaçção prevista
as neste Ed
dital.
10.5. Os preços de
everão ser expressoss em moed
da corrente
e nacional, o valor unitário
u
em
m
algarismoss e o valor global
g
em algarismos e por extens
so (art. 5º da Lei nº 8.6
666/93).
10.5.1. Oco
orrendo divvergência entre os preços
p
unittários e o preço glo
obal, prevalecerão oss
primeiros; no caso de
e divergênciia entre os valores num
méricos e os
o valores e
expressos por extenso,
prevalecerrão estes últimos.
10.6. A o
oferta deverrá ser firme
e e precisa
a, limitada, rigorosame
ente, ao objjeto deste Edital,
E
sem
m
conter alte
ernativas de
e preço ou de
d qualquerr outra cond
dição que in
nduza o julg
gamento a mais
m
de um
m
resultado, sob pena de
d desclassificação.
10.7. A proposta deverá
d
obe
edecer aoss termos deste
d
Edita
al e seus Anexos, não
n
sendo
o
considerad
da aquela que não corrresponda às especifica
ações ali co
ontidas ou q
que estabele
eça vínculo
o
à proposta
a de outro liccitante.
10.8. As propostass que con
ntenham a descrição
o do objetto, o valo
or e os documentos
d
s
complementares esta
arão disponííveis na inte
ernet, após a homologa
ação.
10.9. O liicitante será
á responsávvel por toda
as as transa
ações que forem
f
efetua
adas em se
eu nome no
o
sistema ele
etrônico, asssumindo co
omo firmes e verdadeiras suas prropostas e la
ances.
12
2



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N3L3PC467EQFFCWIDOKLDG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Rio de Contas

Terça-feira
23 de Março de 2021
29 - Ano V - Nº 2952

ESTADO DA
D BAHIA
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


10.10. Ao apresentarr sua propo
osta e ao formular
f
lan
nces, o licitante conco
orda que os
o produtoss
deverão attender todas as especiificações co
onstantes do
o Anexo I deste
d
Edital..
10.11. Os PREÇOS deverão se
er cotados em moeda
a corrente nacional e em no MÁ
ÁXIMO EM
M
DUAS CAS
SAS DECIM
MAIS.
10.12. Con
nstituem mo
otivos para a DESCLA
ASSIFICAÇÃ
ÃO da prop
posta e os la
ances:
a) que não
o atenderem
m às exigên
ncias do edital e seus anexos
a
ou a legislação
o aplicável; b) omissass
ou vagas, bem como
o as que apresentare
a
em irregularridades ou defeitos ca
apazes de dificultar o
julgamento
o;
c) que imp
puserem co
ondições ou
o contivere
em ressalva
as em relação às con
ndições esttabelecidass
neste Edita
al;
d) que apre
esentarem preços excessivos ou manifestam
mente inexe
equíveis;
11. DOS RECURSOS
R
S
11.1. Decclarado o vencedor
v
e decorrida a fase de regularizaçã
r
ão fiscal e ttrabalhista da licitante
e
qualificada
a como miccroempresa ou empressa de pequeno porte, se for o ca
aso, será concedido o
prazo de trinta
t
minuttos, para qu
ue qualque
er licitante manifeste
m
a intenção de recorrerr, de forma
a
motivada, isto é, indiccando contrra qual(is) decisão(ões
d
s) pretende recorrer e por quais motivos,
m
em
m
campo pró
óprio do sisttema.
11.2. Havvendo quem
m se manife
este, caberrá a Pregoe
eira verificarr a tempesttividade e a existência
a
de motiva
ação da intenção de recorre
er, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamenttadamente.
11.2.1. Nessse momen
nto a Prego
oeira não adentrará no
o mérito reccursal, mass apenas verificará ass
condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A ffalta de ma
anifestação motivada do
d licitante quanto à intenção de
e recorrer importará a
decadência
a desse dire
eito.
11.2.3. Um
ma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
e então, o prazo de três dias para
a
apresentarr as razões, pelo sistema eletrôniico, ficando
o os demaiss licitantes, desde logo
o, intimadoss
para, quere
endo, apressentarem co
ontrarrazõe
es também pelo sistem
ma eletrônico
o, em outro
os três dias,,
que começçarão a con
ntar do térm
mino do prazzo do recorrrente, sendo-lhes asse
egurada vis
sta imediata
a
dos elementos indispe
ensáveis à defesa de seus
s
interes
sses.
11.3. O acolhimento
a
o do recurso
o invalida tã
ão somente os atos inssuscetíveis d
de aproveittamento.
11.4. Os autos do processo pe
ermanecerão
o com vista
a franquead
da aos intere
essados, no
o endereço
o
constante neste Edita
al.
EABERTUR
RA DA SESSÃO PÚBL
LICA
12. DA RE
12.1. A ssessão pública poderá ser reabertta:
12.1.1. Nass hipótesess de provimento de recurso qu
ue leve à anulação de atos an
nteriores à
realização da sessão
o pública precedente
p
ou em qu
ue seja anu
ulada a pró
ópria sessã
ão pública,,
situação em que serã
ão repetidoss os atos an
nulados e os
s que dele dependam.
d
ando houver erro na aceitação do preço melhor cla
assificado o
ou quando o licitante
e
12.1.2. Qua
declarado vencedor não assin
nar o contrrato, não retirar o in
nstrumento equivalente ou não
o
comprovarr a regularização fisca
al e trabalh
hista, nos termos do art.
a 43, §1ºº da LC nºº 123/2006..
Nessas hip
póteses, se
erão adotados os proce
edimentos imediatame
i
ente posteriores ao enc
cerramento
o
da etapa de
d lances.
12.2. Tod
dos os licita
antes rema
anescentes deverão se
er convoca
ados para a
acompanhar a sessão
o
reaberta.
13
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12.2.1. A cconvocação se dará po
or meio do sistema
s
eletrônico (“ch
hat”), e-mail, ou, ainda,, fac-símile,,
de acordo com a fase
e do procedimento licita
atório.
12.2.2. A convocação
c
o feita por e-mail
e
ou fa
ac-símile da
ar-se-á de acordo
a
com
m os dados
s cadastraiss
contidos nos
n
sistema
a/plataforma
a de licitaçções eletrô
ônicas, send
do responssabilidade do
d licitante
e
manter seu
us dados ca
adastrais attualizados.
13. DA AD
DJUDICAÇÃ
ÃO E HOMO
OLOGAÇÃ
ÃO
13.1. O objeto
o
da liccitação será
á adjudicado
o ao licitantte declarado
o vencedor,, por ato da
a Pregoeira,,
caso não haja
h
interpo
osição de re
ecurso, ou pela
p
autorida
ade compettente, após a regular decisão
d
doss
recursos apresentado
a
os.
13.2. Apó
ós a fase recursal, constatada
a a regularridade dos atos pratticados, a autoridade
e
competentte homologa
ará o procedimento liciitatório.
14. DACONTRATAÇÃ
ÃO
14.1. Apó
ós a homolo
ogação da licitação, se
erá firmado Termo de Contrato. O prazo de vigência
v
da
a
contrataçã
ão é da data
a de assinatura até 00 de xxxxxx de 0000, podendo
p
serr prorrogáve
el na forma
a
do art. 57, § 1°, da Le
ei n° 8.666/9
93.
adjudicatária terá o prazo de 02
2 (dois) dia
as úteis, co
ontados a p
partir da da
ata de sua
a
14.1.1. A a
convocaçã
ão, para asssinar o Term
mo de Contrato ou ac
ceitar o instrrumento eq
quivalente, conforme
c
o
caso, sob pena de decair
d
do direito
d
à contratação, sem prejuízo das san
nções previstas neste
e
Edital.
14.1.2. Alte
ernativamen
nte à convvocação pa
ara compare
ecer peran
nte o órgão
o ou entida
ade para a
assinatura do Termo de Contratto ou aceite
e do instrum
mento equivalente, a Administraç
ção poderá
á
encaminhá
á-lo para asssinatura ou
o aceite da
a Adjudicatária, media
ante corresp
pondência postal com
m
aviso de re
ecebimento
o (AR) ou meio
m
eletrôn
nico, para que
q seja assinado ou a
aceito no prazo
p
de 02
2
(dois) dias úteis, a contar da data
a de seu recebimento.
ubitem ante
erior poderrá ser prorrrogado, po
or igual pe
eríodo, porr
14.2. O prazo prevvisto no su
solicitação
o justificada do adjudica
atário e ace
eita pela Administração
o.
15. DO PR
REÇO
15.1. Os preços ofertados serã
ão fixos e irrreajustáveis
s, salvo de acordo enttre as parte
es na forma
a
do art. 65 da
d Lei Fede
eral 8.666/9
93.
16. DA EN
NTREGA
16.1 - A en
ntrega dos materiais,
m
o
objeto
desta
a licitação se
erá iniciado
o no prazo d
de 05 (cinco
o) dias e ass
entregas posteriores
p
s
será
efetuadas de form
ma gradual, conforme a necessida
ade.
16.2. Não será aceito
o, no mome
ento da entrrega, marca
a diferente daqueles
d
co
onstantes na
n proposta
a
vencedora
a.
16.3 - Os materiais licitados deverão ser entregues
e
no
n Setor de
e Compras,, situado na
a Praça do
o
Rosário, s//n – Rio de Contas - BA
B – Centro
o, no horário das 08h:0
00 às 12h:0
00 horas e das 14h:00
0
às 17h:00 horas, de segunda
s
a sexta-feira
s
(
(dias
úteis).
O
ÕES DA CONTRATANT
TE E DA CONTRATADA
17. DAS OBRIGAÇÕ
17.1 - DA CONTRATA
C
ADA:
17.1.1 - A CONTRA
ATADA obrriga-se a manter,
m
du
urante toda
a 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;
14
4
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17.1.2 - A CONTRATADA é resp
ponsável pe
elos danos causados diretamente
d
e 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;
17.1.3 - A CONTRATADA é obrigada a repa
arar, remov
ver, reconsttruir 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.
17.1.4 - Fa
acilitar a fisccalização em
m que a CO
ONTRATAN
NTE, julgar necessário;
n
;
17.1.5 - Co
omunicar im
mediatamen
nte à CONT
TRATANTE
E, qualquer alteração q
que, porven
ntura venha
a
a sofrer em
m seu contra
ato social;
17.1.6 - A CONTRATA
ADA assum
mirá a respo
onsabilidade
e total pelo fornecimen
nto e entrega do objeto
o
deste Conttrato.
17.2 – DA CONTRAT
TANTE:
17.2.1 - Pa
agar conforme estabelecido na Clláusula Terceira, às ob
brigações financeiras decorrentes
d
s
do presentte Contrato,, na integralidade dos seus
s
termos;
17.2.2 - Fisscalizar o fiel cumprimento do con
ntrato
17.2.3 - Notificar
N
a CONTRATA
C
ADA, por escrito,
e
sob
bre imperfe
eições, falhas ou irreg
gularidadess
constatada
as na entrega dos materiais para que sejam ad
dotadas ass medidas corretivass
necessária
as;
17.2.4 - A Administraçção rejeitarrá, no todo ou em parte
e, os materriais entregu
ue em desa
acordo com
m
o Contrato
o;
18. DO PA
AGAMENTO
O
18.1. Os pagamentos
p
s devidos à Contratad
da serão effetuados atrravés ordem
m bancária ou crédito
o
em conta corrente, no
n 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.
18.2. Havvendo erro
o na apressentação da
d Nota Fiscal
F
ou dos docum
mentos perrtinentes à
contrataçã
ão, ou, aind
da, circunstâ
ância que impeça
i
a liiquidação da
d despesa
a, como, po
or exemplo,,
obrigação financeira pendente,
p
d
decorrente
de penalida
ade imposta
a ou inadim
mplência, o pagamento
o
ficará sobrrestado até
é que a Co
ontratada prrovidencie as
a medidass saneadorras. Nesta hipótese, o
prazo para
a pagamen
nto iniciar-sse-á após a comprovação da regularizaçção da situ
uação, não
o
acarretand
do qualquerr ônus para a Contratan
nte.
18.3. Nos termos do inciso XV do
d art. 78 da
d Lei 8.666/93, o licittante deverrá cumprir a ordem de
e
fornecimen
nto, mesmo
o estando o Município em débito para com a Contratad
da, até o prazo
p
de 90
0
(noventa) dias.
d
Após esse
e
períod
do, poderá a mesma optar pela re
escisão conttratual.
18.4. Serrá considerrada data do pagamento o dia
a em que constar co
omo emitida
a a ordem
m
bancária para
p
pagame
ento.
18.5. Anttes de cada pagamento à co
ontratada, será realizzada consu
ulta para verificar a
manutençã
ão das cond
dições de habilitação exigidas
e
no edital.
18.6. Con
nstatando-sse situação
o de irreg
gularidade da contra
atada, será
á providen
nciada sua
a
advertência, por escrrito, para que,
q
no pra
azo de 5 (c
cinco) dias,, regularize
e sua situaç
ção ou, no
o
mesmo pra
azo, aprese
ente sua deffesa. O prazo poderá ser
s prorroga
ado uma ve
ez, por igual período, a
critério da contratante
e.
18.7. Não
o havendo regularizaçção ou sendo a defes
sa considera
ada improccedente, a contratante
e
deverá com
municar ao
os órgãos re
esponsáveis pela fisca
alização da
a regularida
ade fiscal e trabalhista
a
quanto à inadimplên
ncia da con
ntratada, bem como quanto à existência
e
ento a serr
de pagame

15
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efetuado, para que sejam aciionados oss meios pertinentes e necessá
ários para garantir o
recebimento de seus créditos.
18.8. Perrsistindo a irregularid
dade, a co
ontratante deverá
d
ado
otar as me
edidas nec
cessárias à
rescisão contratual
c
nos autoss do processo administrativo correspond
dente, asse
egurada à
contratada
a a ampla de
efesa.
18.9. Havvendo a efe
etiva execução do obje
eto, os paga
amentos se
erão realiza
ados normalmente, até
é
que se deccida pela re
escisão do contrato,
c
caso a contra
atada não re
egularize su
ua situação..
18.10. Som
mente por motivo
m
de economicida
e
ade, segura
ança nacion
nal ou outro
o interesse público de
e
alta relevância, devvidamente justificado, em qualquer caso
o, pela má
áxima auto
oridade da
a
contratante
e, não será rescindido o contrato em execuçã
ão com a co
ontratada in
nadimplente
e.
18.11. Qua
ando do pa
agamento, será
s
efetuad
da a retençã
ão tributária
a prevista na
a legislação
o aplicável.
18.11.1. A Contrata
ada regularmente op
ptante pelo
o Simples Nacional, nos termo
os da Leii
Compleme
entar nº 12
23, de 200
06, não so
ofrerá a re
etenção trib
butária qua
anto aos impostos e
contribuiçõ
ões abrangidos por aquele regim
me. No entanto, o pa
agamento fficará cond
dicionado à
apresentaçção de com
mprovação, por meio de documento oficial, de que ffaz jus ao tratamento
o
tributário fa
avorecido previsto
p
na referida
r
Lei Compleme
entar.
19. DAS SANÇÕES
S
A
ADMINISTR
RATIVAS.
19.1. 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:
19.1.1. 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
19.1.2. 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.
19.1.3. 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;
0,3% (trêss décimos por
e o valor da
p cento) ao
a dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
d parte do
o
fornecimen
ntonão realiizado;
0,7% (sete
e décimos por
p cento) sobre
s
o valo
or da parte do
d fornecim
mento não rrealizado, por cada dia
a
subsequen
nte ao trigéssimo.
19.1.3.1. 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.
19.1.3.2. 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.
19.1.4. Se
erão punido
os com a pena
p
de susspensão te
emporária do
d direito de
e cadastrarr e licitar e
impedimen
nto de con
ntratar com a Adminisstração os que incorrrerem nos ilícitos pre
evistos nass
disposiçõe
es legais cita
adas.
19.1.5. 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

16
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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.
20. DA IMP
PUGNAÇÃ
ÃO AO EDIT
TAL E DO PEDIDO
P
DE
E ESCLARE
ECIMENTO
O
20.1. Até
é 03 (três) dias úteis antes da data desig
gnada para a abertura
a da sessã
ão pública,,
qualquer pessoa
p
pode
erá impugna
ar este Edittal.
20.2. A impugnaçã
ão poderá
á ser en
ncaminhada
a por fo
orma eletrrônica, pe
elo e-maill
cpl.riodeco
ontas@gma
ail.com ou por petição dirigida ou protoco
olada no e
endereço do
o setor de
e
licitações e contratoss desta Pre
efeitura, devendo ser recepciona
ada até o ttérmino do horário de
e
funcionamento do settor de licitaçções e contratos (segunda à sexta
a-feira - 17 horas).
berá a Pre
egoeira, auxxiliado pelo
os responsá
áveis pela elaboração
o deste Edital e seuss
20.3. Cab
anexos, de
ecidir sobre a impugna
ação no prazzo de um dia útil.
20.4. Aco
olhida a imp
pugnação, será
s
definida e publicada nova da
ata para a re
ealização do
o certame.
20.5. Os pedidos de
e esclarecim
mentos refe
erentes a es
ste processo licitatório deverão se
er enviadoss
a Pregoeirra, até 03 (ttrês) dias útteis anteriores à data designada
para abertu
d
ura da sess
são pública,
exclusivam
mente por meio
m
eletrônico via interrnet, no end
dereço indiccado no Ediital.
20.6. As impugnaçõ
ões e pedid
dos de escclarecimento
os não susspendem oss prazos previstos no
o
certame.
20.7. As respostas às impugnações e os esclare
ecimentos prestados
p
p
pela Prego
oeira serão
o
entranhado
os nos auto
os do processo licitató
ório e estarão disponíveis para cconsulta po
or qualquerr
interessado
21.DAS DIISPOSIÇÕE
ES GERAIS
S
21.1. Não
o havendo
o expediente ou oco
orrendo qua
alquer fato
o superven
niente que impeça a
realização do certam
me na data
a marcada, a sessão será auto
omaticamen
nte transferida para o
primeiro diia útil subse
equente, no
o mesmo ho
orário anterriormente estabelecido
e
o, desde qu
ue não haja
a
comunicaçção em conttrário pela Pregoeira.
P
21.2. No julgamento
o das propo
ostas e da habilitação
o, a Pregoeira poderá sanar erros
s ou falhass
que não alterem a su
ubstância das
d propostas, dos doc
cumentos e sua valida
ade jurídica
a, mediante
e
despacho fundamenta
ado, registra
ado em ata
a e acessíve
el a todos, atribuindo-lh
a
hes validade
e e eficácia
a
ão e classificação.
para fins de habilitaçã
homologaçã
ão do resulta
ado desta liicitação não
o implicará direito à contratação.
21.3. A h
21.4. A pre
esente licita
ação não im
mporta necessariamente em contra
atação, pod
dendo a Adm
ministração
o
Municipal revogá-la, no todo ou
u em parte
e, por razõ
ões de interesse público derivad
das de fato
o
supervenie
ente compro
ovado, ou anulá-lo
a
por ilegalidade
e de ofício ou por provvocação mediante ato
o
escrito e fundamenta
ado dispon
nibilizado no
n sistema para conh
hecimento dos partic
cipantes da
a
licitação.
21.5. As normas dissciplinadora
as da licitaçção serão sempre interrpretadas e
em favor da
a ampliação
o
da disputa
a entre os in
nteressadoss, desde qu
ue não com
mprometam o interesse
e da Admin
nistração, o
princípio da isonomia, a finalidad
de e a segurança da co
ontratação.
paração e apresentação de suas propostas
p
e
21.6. Os licitantes assumem todos os custtos de prep
a Administtração não será, em nenhum
n
casso, respons
sável por essses custoss, independ
dentemente
e
da condução ou do re
esultado do processo liicitatório.
21.7. Na contagem dos prazoss estabelecidos neste Edital e se
eus Anexos, excluir-se-á o dia do
o
início e inccluir-se-á o do vencime
ento. Só se iniciam e vencem
v
os prazos
p
em dias de exp
pediente na
a
Administra
ação.
17
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21.8. O desatendim
d
ento de exxigências formais não essenciais não importtará o afasttamento do
o
licitante, de
esde que seja
s
possíve
el o aproveiitamento do
o ato, observados os p
princípios da
d isonomia
a
e do intere
esse público
o.
21.9. Em
m caso de diivergência entre
e
disposições destte Edital e de
d seus ane
exos ou dem
mais peçass
que compõ
õem o proce
esso, preva
alecerá as deste
d
Edital.
21.10. O
Edital
está
dissponibilizado,
nos
end
dereços
eletrônicoss
na
íntegra,
http://www
w.riodeconta
as.ba.gov.brr/diarioOficial e www.licitacoes-e
e.com.br e também po
oderão serr
lidos e/ou obtidos no
o endereço do setor de licitações
s, nos dias úteis, no h
horário de expediente,
e
,
mesmo en
ndereço e período no qual
q
os auto
os do proce
esso administrativo permanecerão
o com vista
a
franqueada
a aos intere
essados.
21.11. A duração
d
do Contrato ficcará adstritta à vigênciia do respe
ectivo créditto orçamentário, salvo
o
se prorrog
gável por igual
i
perío
odo, na forrma do artt. 57 da le
ei 8.666/93
3, com as alteraçõess
posterioress, que alcan
nçará dotaçção do exerccício subse
equente, dad
da continuid
dade do forrnecimento;
21.12. Inte
egram este Edital, para
a todos os fins
f
e efeitos
s, os seguin
ntes anexoss:
Anexo I – Modelo
M
da Proposta;
Anexo II – Termo Desscritivo
o de pleno atendimento
a
o aos requissitos de hab
bilitação;
Anexo III - Modelo de declaração
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
ão Federal;
Constituiçã
Anexo VI – Declaraçã
ão ME ou EPP
Anexo VII - Minuta do
o contrato.

ntas - BA,22
2 de março de 2021.
Rio de Con

CA
AMILA KAT
TIELY PER
REIRA NEVES
Pre
egoeira Ofic
cial
Deccreto 002-2
2021

18
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ANEXO I
M
MODELO
PR
ROPOSTA DE PREÇO
OS
PREGAO ELETRÔNIICO009/202
21.
PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O 067/2021.
OBJETO:A
Aquisição de materia
ais diverso
os (álcool, avental, luva, máscara, prote
etor facial,,
pulverizado
or, sapatilh
ha e termô
ômetro), pa
ara atenderr a demanda da Adm
ministração Municipal,,
destinadoss às ações de
d enfrenta
amento e co
ombate da COVID-19.
C
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 miinuciosamente as norm
mas específicas do Pregão Eletrrônico n.º 009/2021,
0
e
após termo
os tomado conhecime
ento de toda
as as condiições estab
belecidas, fo
ormulamos a seguinte
e
proposta:
I
ITEM

PRODUTO
O

UN
ND

QTDE

01
02

ÁLCO
OOL ETÍLICO A 70% 1000 ML
M
ÁLCO
OOL GEL PA
ARA AS MÃO
OS, ELABOR
RADO A
BASE
E DE ÁLCOOL 70%, EMBA
ALAG. COM DADOS
DE IDENTIFICAÇ
I
ÇÃO, PRAZO
O DE VALID
DADE E
PROC
CEDÊNCIA, C/
C 1.000ML
AVEN
NTAL DESCA
ARTÁVEL EM
M TNT 30 G,
G COM
MANG
GA LONGA C/10
C
AVEN
NTAL DESCA
ARTÁVEL EM
M TNT 30 G,
G SEM
MANG
GA C/10
LUVA
A PARA PRO
OCEDIMENTO
O NÃO CIRÚRGICO,
MATE
ERIAL
LÁT
TEX,
TAM
MANHO
GR
RANDE,
CARA
ACTERÍSTICA
AS ADICIONA
AIS SEM PÓ
Ó, TIPO
AMBIDESTRA, TIP
PO USO DE
ESCARTÁVEL
L, C/100
DADES
UNID
LUVA
A PARA PRO
OCEDIMENTO
O NÃO CIRÚRGICO,
MÉDIO,
MATE
ERIAL
LÁ
ÁTEX,
TAMANHO
CARA
ACTERÍSTICA
AS ADICIONA
AIS SEM PÓ
Ó, TIPO
AMBIDESTRA, TIP
PO USO DE
ESCARTÁVEL
L,C/ 100
DADES
UNID
LUVA
A PARA PRO
OCEDIMENTO
O NÃO CIRÚRGICO,
MATE
ERIAL
LÁT
TEX,
TAMA
ANHO
PEQ
QUENO,
CARA
ACTERÍSTICA
AS ADICIONA
AIS SEM PÓ
Ó, TIPO
AMBIDESTRA, TIP
PO USO DE
ESCARTÁVEL
L, C/100
UNID
DADES
MÁSC
CARA DESCA
ARTÁVEL TR
RIPLA C/ELÁ
ÁSTICO,

UN
ND
UN
ND

2.000
3.000

PC
CT

03
04
05

06

07

08

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
O
00,,00
00,,00

VALOR
R
TOTAL
L
00,0
00
00,0
00

100

00,,00

00,0
00

PC
CT

60

00,,00

00,0
00

CX
C

100

00,,00

00,0
00

CX
C

100

00,,00

00,0
00

CX
C

100

00,,00

00,0
00

CX
C

400

00,,00

00,0
00
19
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C/50 UNIDADES.
PROT
TETOR FAC
CIAL (TIPO
O ESCUDO), EM
ACRÍLICO / ACETA
ATO PET-G
PULV
VERIZADOR (BORRIFADO
OR) COM GA
ATILHO
350M
ML
SAPA
ATILHA DESC
CARTÁVEL (P
PRÓ-PÉ) C/ 10
00
TERM
MÔMETRO CLÍNICO DIGIT
TAL DE TEST
TA SEM
CONT
TATO (TOUC
CH FREE) – PARA
P
MEDIÇ
ÇÃO DA
TEMP
PERATURA CORPÓREA
A, AMBIENT
TES E
SUPE
ERFÍCIES.

09
10
11
12

UN
ND

50

00,,00

00,0
00

UN
ND

400

00,,00

00,0
00

PC
CT
ND
UN

100
100

00,,00
00,,00

00,0
00
00,0
00


x

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
os descontos eventualme
e
ente conced
didos.

x

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.

x
x

Estta proposta
a é válida por
p 60 (sesssenta) dias, a contar da
d data esttabelecida para a sua
a
aprresentação..

x
Xxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de
d 2021.
(assinatura
a)
RA
AZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representa
ante Legal

20
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ANEXO II
TERMO
O DE REFERÊNCIA

PREGAO ELETRÔNIICO009/202
21
PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O 067/2021

1. OBJETO
O
1.1.Aquisiçção de matteriais diverrsos (álcool, avental, luva, máscara, proteto
or facial, pu
ulverizador,
sapatilha e termômetro), para atender
a
a demanda da
d Adminisstração Mun
nicipal, des
stinados àss
ações de enfrentamen
e
nto e comba
ate da COV
VID-19.
2. DESCRIÇÃO
ITEM
01
02

03
04
05

06

07

08
09
10
11
12

PR
RODUTO
ÁLCOOL ETÍLICO A 70% 10
000 ML
ÁLCOOL GEL PARA AS MÃ
ÃOS, ELABO
ORADO A BAS
SE DE ÁLCO
OOL 70%, EM
MBALAG.
V
E PROCEDÊN
NCIA, C/
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE
1..000ML
AV
VENTAL DES
SCARTÁVEL EM
E TNT 30 G, COM MANG
GA LONGA C/10
AV
VENTAL DES
SCARTÁVEL EM
E TNT 30 G, SEM MANGA C/10
LU
UVA PARA PROCEDIME
ENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TA
AMANHO
G
GRANDE,
CAR
RACTERÍSTIC
CAS ADICION
NAIS SEM PÓ
Ó, TIPO AMBIIDESTRA, TIP
PO USO
DESCARTÁVE
EL, C/100 UNID
DADES
LU
UVA PARA PROCEDIME
ENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TA
AMANHO
M
MÉDIO,
CARA
ACTERÍSTICA
AS ADICIONA
AIS SEM PÓ, TIPO AMBID
DESTRA, TIP
PO USO
DESCARTÁVE
EL,C/ 100 UNID
DADES
LU
UVA PARA PROCEDIME
ENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TA
AMANHO
PEQUENO, CA
ARACTERÍSTICAS ADICIO
ONAIS SEM PÓ
Ó, TIPO AMB
BIDESTRA, TIP
PO USO
DESCARTÁVE
EL, C/100 UNID
DADES
M
MÁSCARA
DES
SCARTÁVEL TRIPLA C/EL
LÁSTICO, C/5
50 UNIDADES
S.
PROTETOR FA
ACIAL (TIPO ESCUDO), EM
M ACRÍLICO / ACETATO PET-G
P
PULVERIZADO
OR (BORRIFA
ADOR) COM GATILHO
G
350ML
SA
APATILHA DE
ESCARTÁVEL
L (PRÓ-PÉ) C/
C 100

UND
U
UND
U
UND
U

QTDE
E
2.000
3.000

PCT
P
PCT
P
CX
C

100
60
100

CX
C

100

CX
C

100

CX
C
UND
U
UND
U
PCT
P

400
50
400
100

TERMÔMETRO
O CLÍNICO DIGITAL DE TE
ESTA SEM CONTATO
C
(TO
OUCH FREE) – PARA
M
MEDIÇÃO
DA TEMPERATU
T
URA CORPÓR
REA, AMBIENT
TES E SUPER
RFÍCIES.

UND
U

100

3. PRAZO DE ENTRE
EGA
3.1 - A enttrega dos materiais,
m
ob
bjeto desta licitação se
erá iniciado no prazo d
de 05 (cinco
o) dias e ass
entregas posteriores
p
s
será
efetuadas de form
ma gradual, conforme a necessida
ade.
3.2. Não será
s
aceito, no momen
nto da entre
ega, marca diferente daqueles
d
co
onstantes na
n proposta
a
vencedora
a.
3.3 - Os materiais
m
liccitados devverão ser entregues
e
no
n Setor de
e Compras, situado na
a Praça do
o
Rosário, s//n – Rio de Contas - BA
B – Centro
o, no horário das 08h:0
00 às 12h:0
00 horas e das 14h:00
0
às 17h:00 horas, de segunda
s
a sexta-feira
s
(
(dias
úteis).
AÇÕES CO
ONTRATAD
DA/CONTRA
ATANTE
4. OBRIGA
4.1. DA CO
ONTRATAD
DA:
4.1.1.Forne
ecer os materiais de acordo termo
o de referên
ncia;
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4.1.2. Custear todas as
a despesa
as decorrentes da entre
ega, arcand
do com todos os tributtos, taxas e
licenças municipais,
m
estaduaiss e federa
ais, que in
ncidam ou
u venham a incidir, direta ou
u
indiretame
ente, sobre as
a mesmass, bem como
o todas as despesas
d
g
gerais,
direta
as ou indire
etas;
4.1.3. Responsabiliza
ar-se pelos encargos
e
de
ecorrentes do cumprim
mento das o
obrigações
ar-se por todos e quaisquer danos
d
e/ou prejuízos que vier causar ao
o
4.1.4. Ressponsabiliza
Município ou
o a terceirros;
4.1.5. Co
omunicar ao
a
Município a qualquer tem
mpo, toda anormalid
dade, pres
stando oss
esclarecim
mentos pertinentes e prrovidenciand
do a devida
a correção;
4.1.6. Nos termos do inciso XV do art. 78 da
d Lei 8.66
66/93, a licittante deverrá cumprir a ordem de
e
fornecimen
nto, mesmo
o estando o Município em débito para com a Contratad
da, até o prazo
p
de 90
0
(noventa) dias.
d
Após esse
e
períod
do, poderá a mesma optar pela re
escisão conttratual.
4.2. DA CO
ONTRATAN
NTE
4.2.1. Rece
eber e confferir os mate
eriais quand
do da entre
ega pela Contratada;
4.2.2. Efetuar o pagam
mento de accordo com o estabelec
cido neste Instrumento
o.
4.2.3. Notifficar a Conttratada, fixa
ando prazo para correç
ção das irre
egularidadess encontrad
das.
5. DO TIPO
O:
5.1. MENO
OR PREÇO POR ITEM
M
6.ESCLAR
RECIMENTO
OS E INFO
ORMAÇÕES
S:
6.1.Setor de
d Licitaçõe
es, situado no
n Prédio da Prefeitura
a Municipal de Rio de C
Contas, situ
uada na
Praça do Rosário,
R
nº 01, Centro, Rio de Con
ntas/BA; e-mail: cpl.rio
odecontas@
@gmail com ou pelo
telefone: (7
77) 98114 2385
2
7. DISPOS
SIÇÕES FIN
NAIS:
7.1. Vale salientar
s
que
e a participa
ação de qualquer emp
presa no pro
ocesso implica a aceita
ação tácita,,
incondicion
nal, irrevogá
ável e irretrratável dos seus
s
termos, regras e condições impostas no Edital em
m
obediência
a a Lei 8.666/93.
7.2. O valo
or total estim
mado para a aquisição
o do objeto é de R$ 26
67.149,00 (d
duzentos e sessenta e
sete mil, ce
ento e quarrenta e nove
e reais).
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ANEXO III
PREGAO ELETRÔNIICO009/202
21
PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O 067/2021

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

23
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V
ANEXO IV

PREGAO ELETRÔNIICO009/202
21
PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O 067/2021

ELO DE DECLARAÇÃ
ÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LIICITAR
MODE

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 ELETRÔNIICO009/202
21
PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O 067/2021

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.

25
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ANEXO VII
PREGAO ELETRÔNIICO009/202
21
PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O 067/2021

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

26
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ANEXO VII
MINUTA DE
D CONTRA
ATO
CONTRAT
TO Nº ............/...........
PREGAO ELETRÔNIICO009/202
21
PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O 067/2021
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 – Consstitui o obje
eto da prese
ente licitaçã
ão é a aquisição de materiais divversos (álco
ool, avental,,
luva, másccara, protetor facial, pu
ulverizador,, sapatilha e termômettro), para a
atender a de
emanda da
a
Administra
ação Municiipal, destina
ados às açções de enffrentamento
o e combate da COVID-19,sob o
regime de menor preçço por item..
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 posteriores, que alca
ançará dota
ação do exercício sub
bsequente, dada contin
nuidade do
o
fornecimen
nto;
3 – DO PR
REÇO, CON
NDIÇÕES DE
D PAGAMENTO
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 Pregão ELET
TRÔNICO nº 009/2021, amortizá
ável mensalmente de acordo
a
com
m
nota fiscal..
Parágrafo
o Único – Estão incllusos nos valores da
as proposta
as as desp
pesas com
m impostos,,
sobretaxass, seguros, encargos sociais
s
e trabalhistas, para
p
entrega
a do material.
3.2 - O pagamento equivale à aquisição do item00
0, especificados no processo lic
citatório, de
e
acordo com
m Anexo I do
d Edital e valores vencedores na
n sessão pública
p
do P
Pregão ELE
ETRÔNICO
O
nº. 009/202
21.
3.3-O paga
amento serrá efetuado pela Admin
nistração Municipal,
M
em
m até 30 (trinta) dias a contar do
o
recebimento dos prod
dutos do pe
eríodo, mediante a apre
esentação da
d Nota Fisscal e atesto
o do gestorr
da contrata
ação.
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 materriais, objeto dessa licita
ação, como
o
forma de adiantament
a
to de pagam
mento de fu
utura obriga
ação.
27
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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.
3.8 - A co
ontratada ficcará obriga
ada a aceita
ar nas mes
smas condições contra
atuais, acré
éscimos ou
u
supressões no objeto
o contratad
do até o lim
mite de 25%
% (vinte e cinco por ccento) do valor
v
iniciall
atualizado do contrato
o, nos termo
os do Artigo
o 65, §1°, da Lei n°. 8.6
666/93.
EM DOS RE
ECURSOS
4 – ORIGE
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:
UO: 26001 - SECRETA
ARIA MUNICIPAL DA AD
DMINISTRAÇ
ÇÃO
ATIVIDADE
E: 2003 - MA
ANUTENÇÃO
O DA SECRE
ETARIA DE ADMINISTRA
A
AÇÃO
ELEMENTO
O DE DESPE
ESA: 3390.30.00.00 - MA
ATERIAL DE
E CONSUMO
O
FONTE: 0100.000
M
D EDUCAÇ
DE
ÇÃO
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
30.00.00 - MA
ATERIAL DE
E CONSUMO
O
ELEMENTO
FONTE: 01
101.001, 010
04.004, 0119
9.019
UO: 34001 - FUNDO MUNICIPAL
M
D ASSISTÊ
DE
ÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADE
E: 2119 - AÇ
ÇÕES DO FM
MAS NO ENF
FRENTAMEN
NTO E COM
MBATE AO C
COVID-19
ELEMENTO
O DE DESPESA: 3390.3
30.00.00 - MA
ATERIAL DE
E CONSUMO
O
FONTE: 01
129.029

5 - DAS RESPONSABILIDADES
S
5.1 - DA CONTRATA
C
ADA -Além
m das obriga
ações cons
stantes no Termo de Referência
a, daquelass
estabeleciidas em clá
áusulas pró
óprias destte instrume
ento, e daq
quelas esta
abelecidas em lei, em
m
especial as
a definidass nos diplom
mas federa
al e estadua
al sobre liciitações, cabe:

5.1.1 - Ma
anter, dura
ante toda a execução
o do Contra
ato, em co
onformidade
e com as obrigações
o
s
assumidass, todas as condiçõess de habilita
ação e qualificação exxigidas na llicitação;
5.1.2 –Responsabilizzar-se pelo
os danos ca
ausados diretamente à Administtração ou a terceiros,,
decorrente
es de sua culpa
c
ou do
olo na execcução do Contrato,
C
nã
ão excluind
do ou reduz
zindo essa
a
responsab
bilidade à fiiscalização
o ou o acom
mpanhamen
nto pelo órg
gão interesssado;
5.1.3 - Re
eparar, rem
mover, reconstruir ou substituir,
s
suas
s
expen
nsas, no to
otal ou em partes, em
m
que se verrificarem, defeitos
d
ou incorreçõe
es que preju
udique a exxecução do
o contrato.
5.1.4 - Faccilitar a fisccalização em que a CO
ONTRATA
ANTE, julgar necessárrio;
5.1.5 - Co
omunicar imediatame
i
ente à CO
ONTRATAN
NTE, qualq
quer alteração que, porventura
a
venha a so
ofrer em se
eu contrato
o social;
5.1.6 - A CONTRAT
TADA assu
umirá a ressponsabilid
dade total pelo fornecimento e entregado
o
objeto desste Contrato
o.
5.2 – DA CONTRAT
C
TANTE:
28
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5.2.1 - Pagar
P
confforme esta
abelecido na Cláusu
ula Terceira, às ob
brigações financeiras
f
s
decorrente
es do prese
ente Contra
ato, na inte
egralidade dos
d seus te
ermos;

5.2.2 - Fiscalizar o fie
el cumprim
mento do co
ontrato
5.2.3 - No
otificar a CONTRATA
ADA, por esscrito, sobre imperfeiições, falha
as ou irreg
gularidadess
constatada
as na enttrega dos materiais para que sejam ad
dotadas ass medidas corretivass
necessária
as;
5.2.4 - A Administraç
A
ção rejeitará, no todo
o ou em pa
arte, osmatteriais entre
egues em desacordo
o
com o Con
ntrato;
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-

10% (dez por cento) sobre
s
o valor do contrato, em ca
aso de desscumprimen
nto total da
a
obrigação, in
o
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
necimentonão realizado;

III -

0,7% (sete décimos
0
d
po
or cento) sobre o valor da parte do fornecime
entonão rea
alizado, porr
cada dia sub
bsequente ao
a trigésimo
o.

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.
6.1.4. Serã
ão punidoss com a pe
ena de susspensão tem
mporária do
o direito de
e cadastrarr e licitar e
impedimen
nto de con
ntratar com a Adminisstração os que incorrrerem nos ilícitos pre
evistos nass
disposiçõe
es legais cita
adas.
6.1.5. Serã
ão punidos com a pena de declaração de inidoneidad
de para licitar e contra
atar com a
Administra
ação, enqua
anto perdu
urarem os motivos de
eterminante
es da puniçção ou até
é que seja
a
promovida
a a reabilitaçção perante
e a autoridade compete
ente para aplicar a pun
nição, os qu
ue incorram
m
em outrosilícitos previstos em lei.
ESCISÃO
7 – DA RE
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.
29
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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, preferencialmente, através de
e notas fisccais de aqu
uisição ou outros que
e
demonstre
em indiscutiivelmente a elevação do custo do
d objeto,tu
udo em con
nformidade com o Art.
65º, da Leii Federal Nºº 8.666 / 93
3 e suas alte
erações pos
steriores.
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
u a terce
eiros, por si ou seus
s
suce
essores e represen
ntantes no
o
fornecimen
ntocontratad
do, isentando esta últtima de tod
da e qualqu
uer reclama
ação que po
ossa surgirr
em decorrê
ência do me
esmo.
9.2 - Aplicam-se a esste contrato
o as disposiições da leii federal nº 8.666/93 e suas alterrações, que
e
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.
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
Testemunh
has:
1. _______
__________
_________
__
CPF:_____
__________
__________
___

2. ______
__________
__________
____
CPF:_
_________
__________
_________
30
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