ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
I

I .

I'nifa IzUlrti tiiuiri, J.S. (\iitnt - i'i'.l': ■4A,76S-000
JJ.67.y«»l/IX)0/.J0. reSfl'ax; (77j S-I79.2]S0/2II6

PREGAO ELETRONICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?OS / SRP - N" 010/2021

Regido pelos seguintes dispositivos legais: O procedimento licitatdrio obedecerd,
integralmente a Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 10.024. de 20 de
setembro de 2019, do Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n® 7892, de 23

de janeiro e 2013, da Instrufao Normativa SLTI/MP n® 01, de 19 de janeiro de 2010, da
instrugao Normativa SEGES/MP n® 03. de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n' 123,
de 14 de dezembro de 2006, da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n® 8.538,

de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidlariamente, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de
1993, com as aiteragdes posteriores.
08JET0

Constitui objeto da presents iicitagao o REGISTRO DE PREpOS para futura e eventua] a

contratagao de empresa especializada para a PRESTAQAO DE SERVI5OS DE LOCA^AO
DE VEICULOS, conforme quantidades e especificagSes contidas no Termo de ReferSncia e
demais anexos deste Edital.

SESSAO PCIBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das OBhOOmin do dia 29/04/2021 as OShOOmIn do dia
11/05/2021.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das OShOSmin as OShSSmin do dia 11/06/2021.

INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRE^OS: as 09hs00mln do dia 11/05/2021.
LOCAL: www.bllcomDras.CQm(www.bll.org.br "Acesso BLL Compras")
Para todas as referincias de tempo sera observado 0 horario de Brasliia (DF).

Nota: Documentos de habilitagSo deverio ser anexados obrigatoriamente na piataforma, sob

pena de inabilitagao (item 9.0 e subitens do Edital), ressalvado as observag5es constante do
referido item.

Pregoeiro; JADER LUIZ AZEVEDO DA PALMA
LOCAL: www.blicompras.com

Senhor Licitante, informamos que a comunicagao de eventuais alteragoes e retificagSes no
instrumento convocatdrio, bem como informagoes adicionais sobre a presente licitagao estarSo

disponfveis no site https://www.Dlata.ba.QQv.br/Site/DiarioOficial. sendo responsabilidade
exciusiva do licitante 0 acompanhamento de possiveis alteragoes atravds do referido site.
Piata - BA.. 26 de abril de 2021 - Jader Luiz Azevedo da Palma - Pregoeiro

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
I'ra^a Sziitni ihma. iS. CVitJnr - Cf'.t'r 4f>.76S-(tOO
<7.W,- li.675.6»li()OQt.30• Tct/rux: l77i }479-3li0/2U6

PREGAO ELETRONICO - SRP-N"010/2021

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que 0 MUNICIPIO DE PIATA ESTADO DA BAHIA, pessoa jurldica de direito PLiblIco Inscrita no CNP;13.675,681/0001-30
atraves do PREGOEIRO, designado pelo DECRETO n' 029/2021. conforme autorizagOes

contidas no processo administrative N° 064/2021 reallzar^ IlcitagSo na modalidade de
PREGAO ELETRONICO. com crit6rio de juigamento do tipo "MENOR PREpO GLOBAL",
objetivando o REGISTRO DE PREQOS para futura e eventual a contrata?ao de empresa

especializada para a PRESTAQAO DE SERVIQOS DE LOCAgAO DE VEICULOS, a ser
realizado na forma eletronica, em quantidades e especifica56es contidas no Termo de
Referenda e demais anexos deste Edital, a ser julgado nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de

julho de 2002, do Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n® 7.746, de 05
de junho de 2012. do Decreto n® 7892, de 23 de Janeiro e 2013, da Instrufao Normative
SLTI/MP n® 01, de 19 de Janeiro de 2010, da instru^ao Normative SEGES/MP n® 03, de 26 de
abril, de 2018, da Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n® 11.488, de

15 de junho de 2007, do Decreto n® 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigencies estabelecidas nesle
Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das OShOOmIn do dia 29/04/2021 as OShOOmin do die
11/05/2021.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das QBhOSmin as 08h59min do dia 11/05/2021.

INlCIO DA SESSAO DE DfSPUTA DE PREQOS: as OShsOQmIn do dia 11/05/2021.
LOCAL: wvfw.bUcompras.com (www.bll.org.br "Acesso BLL Compras")
Para todas as refer&ncias de temoo sera observado o hor^rio de Brasilia (DF).
1.D0 OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitagSo objetivando a REGISTRO DE PREQOS para futura e

eventual a contratagao de empresa especializada para a PRESTAQAo DE SERViQOS DE
LOCAgAO DE VEICULOS, na forma eletronica, de interesse da Prefeitura Municipal de PiatS
- BA.. e seus respectlvos fundos, nas condlgoes definldas no Termo de Referincia e demais
anexos deste Edital.

1.2. A licitagao esf4 composta por lote Onico, conforme tabela constante do Termo de
Referenda.

1.3. O crit^rio de juigamento adotado serd o manor valor global, observadas as exig^ncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanta ds especificagdes do objeto.
2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos drgSos gerenclador e particlpantes, bem como a eventuals
adesdes sSo as que constam da minuta de Ata de Reglstro de Pregos
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3.D0 CREDBNCIAMENTO

3.1 Poderao participar desta Licilagao todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no Pals, qua sejam especializadas e credenciadas no objeto desta

licitagSo e qua satisfagam todas as exigencias, especificagdes e normas contidas neste Edital e
seus Anexos.

3.2 PoderSo participar deste PregSo Eletronico as empresas que apresentarem toda a
documentagao par ela exigida para respectivo cadastramento junto a Boise de Licitagoes e
Leildes.

3.3 ^ vedada a participagao de empresa em forma de consorcios ou grupos de empresas.
3.4 NSo poderd participar da licitagao a empresa que estiver sob faldncia, concordata, concurso

de credores, dissolugSo, liquidagao ou que tenha sido declarada iniddnea por drgSo ou
entidade da administragSo pubiica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito
Federal ou que esteja cumprindo perlodo de suspensao no Smbito da administragSo municipal.
3.5 0 licitante deverS estar credenciado, de forma direta ou atravds de empresas associadas S

Bolsa de Licitagdes do Brasil, atd no minimo uma hora antes do horSn'o fixado no edital para o
recebimento das propostas.

3.6 0 cadastramento do licitante deverS ser requendo acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando a operadora devidamente credenciado
junto a Bolsa. poderes especificos de sua representagSo no pregao, conforme modelo
fomecido pela Boisa de Licitagdes do Brasil(ANEXO iV)

b) Declaragao de seu pieno conhedmento, de aceitagao e de atendimento as exigencias
de habilitagSo, previstas no Edital, conforme modeio fomecido pela Bolsa de Licitagdes do
Brasil(ANEXO VI) e

c) Especificagdes do produto objeto da licitagao em conformldade com edital, constando
prego, marca e modelo e em caso de itens especificos mediante soiicitagSo do pregoeiro no
Icone ARQ, insergao de catSlogos do fabricante. "A empresa participante do certame nao deve
ser identificada". Decreto 5.450/05 art. 24 paragrafo 5".

d) O custo de operacionalizagao e uso do sistema, ficarS a cargo do Licitante vencedor do
certame, que pagara a Bolsa de Licitagdes do Brasil, provedora do sistema etetrdnico, o
equNalente ao percentuai estabelecido peia mesma sobre o valor contratual ajustado, a titulo
de taxa peia utilizagao dos recursos de tecnologia da informagao, em conformldade com o
regulamento operacional da BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil. anexo V.
3.7 Microempresa ou empresa de pequeno porte, aiem da apresentagao da declaragSo
constante no Anexo IX para fins de habilitagao, deverd, quando do cadastramento da proposta
inicial de prego a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime
ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributagdo para fazer valer o direito de
prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 0 certame serd conduzido pelo Pregoeiro, com o auxllio da equipe de apoio, que terd, em
especial, as seguintes atribuigdes:
a) acompanharos trabalhos da equipe de apoio;
t)} responder as questdes formuladas pelos fomecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de pregos;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos reiativos aos lances e d escoiha da proposta do lance de manor
prego;

g) verificac^ habilitagao do proponente classificado em primeiro lugan
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h) declarer o vencedor;

I) receber, examinar e decidir sobre a pertinincia dos recursos;

j) elaborara ata da sessSo;
k) encaminhar o processo a autoridade superior para homologare autorizara contratagSo;
I) abrir processo adruinlstrativo para apuragSo de irregularidades visando a aplicagSo de
penalidades prevlstas na legislagao.
4.2.CRBDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAQOES DA BOLSA DE LICITAQOES E
LEILOES:

4.2.1. As pessoas jurldicas ou firmas individuals Interessadas deverio nomear atrav6s do
instrumento de mandatoprevisto no item 3.6 "a", com firma reconhecida, operadordevidamente
credenciado em qualquer empresa assoclada b Bolsa de Licitagdes do Brasil, atribuindo
poderes para formular lances de pregos e pratlcar todos os demais atos e operagdes no site:
vmw.bll.org.br.

4.2.2. A participagSo do licitante no pregSo eletrdnico se dard par meio de participagao direta
ou atraves de empresas associadas a BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil, a qual deverd
manifestar, par meio de sea operador designado, em campo prdprio do sistema, pleno

conhecimento, aceitagSo e atendimento ds exigdncias de fiabilitagao prevlstas no Edital.
4.2.3. O acesso do operador ao pregSo, para efeito de encaminhamento de proposta de prego

e lances sucessivos de pregos, em name do licitante. somente se dard mediante prdvia
definigdo de senha privative.

4.2.4. A chave de identificagao e a senha dos operadores poderSo ser utilizadas em qualquer
pregao eletronico. salvo quando canceladas por solicitagao do credenciado ou por iniciatlva da
BLL ■ Bolsa De Licitagdes do Brasil.

4.2.5. E de exclusive responsabilidade do usudrio o sigilo da senha. bem como seu uso em
qualquer transagSo efetuada diretamenfe ou par seu representante, nao cabendo a BLL• Bolsa
de Licitagdes do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda qua por terceiros.

4.2.6. 0 credenciamento do fomecedor e de seu representante legal junto ao sistema

eletrdnico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungSo de capacidade
tdcnica para realizagSo das transagdes inerentes ao pregSo eletrdnico.
4.3. DA PARTICIPAQAO

4.3.1. A participagSo no PregSo, na Forma Eletrdnica se darS por meio da digitagSo da senha
pessoal e intransferfvel do representante credenciado(operador da corretora de mercadorias)e
subsequente encaminhamento da proposta de pregos, exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico, observados, data e horSrio limite estabelecido.

4.3.2. CaberS ao fomecedor acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessSo
publica do pregSo, ficando responsSvel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da
inobservSncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexSo do seu
representante;

4.3.3. 0licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu

nome, assume como finrtes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, exclufda a responsabilidade do provedor do
sistema ou do drgSo ou entldade promotora da licifagSo por eventuais danos decorrentes de
uso Indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3.4. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compatlvel
com 0 objeto desta licitagSo.
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4.3.5. NBo

itens especlfico ou exclusivo para a participagSo de microempresas e empresas

de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006.

4.3.6.Serd concedido tratamento favoreoldo para as microempresas e empresas de pequeno

porte, para as sociedades cooperativas menclonadas no artigo 34 da Lei n" 11.488, de 2007,
para o agricuitor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.
4.3.7.NSO poderSo participardesta licitagSo os interessados:
4.3.7.1.proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagSo vigente;
4.3.7.2.que nSo atendam ds condigoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.7.3.esirangeiros que nSo tenham representagSo legal no Brasil com poderes expresses
para receber citagao e responder administrativa ou judlclalmente;
4.3.7.4.que se enquadrem nas vedagdesprevlstas no artigo 9° da Lei n" 8.666, de 1993;
4.3.7.5.que estejam sob fai§ncia, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolug§o ou liquidagao;

4.3.7.6.0rganizagdes da Sociedade Civil de Interesse POblico - OSCIP, atuando nessa
condigSo (AcdrdSo n° 746/2014'TCU-Plenqrio).

4.4.Qualquerduvida em reiagao ao acesso no sistema operacional, poderq ser esclarecida ou
atraves de uma empresa associada ou pelos telefones: Cun'tiba-PR (41) 3097-4600, ou atrav4s
da Bolsa de Licitagdes do Brasil ou pelo e-mail: contato^bll.ora.br.

5.

DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABiUTAQAO

5.1. Os licitantes encamlnharSo, exclusivamente pormeio do sistema, concomitantemente com
OS documentos de habilitagSo exigidos no edital, proposta com a descrigao do objeto ofertado e
0 prego, atd a data e o horirio estabelecldos para abertura da sessao publica, quando, entSo,
encerrar-se-q automaticamente a etapa de envio dessa documentagSo.

5.2.0 envio da proposta. acompanhada dos documentos de habilitagSo exigidos neste Edital.
ocorrerS pormeio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentagSo
de habilitagSo, ainda que haja alguma restn'gio de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1° da LC n® 123, de 2006.

5.4. IncumbIrS ao licitante acompanhar as operagoes no sistema eletrOnico durante a sessSo

pOblica do Pregao, ftcando responsSvel pelo Onus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservSncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexSo.
5.5. AtS a abertura da sessSo pOblica, os licitantes poderSo retirar ou substituir a proposta e
OS documentos de habililagao anteriormente inseridos no sistema;
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5.6. NSo ser^ estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classiricagao entre as

propostas apresentadas, o qua somente ocorrerP apds a realizag§o dos procedimentos de
negociagao ejulgamento da proposta.

5.7. Os documentos qua compoam a proposta a a habilitagao do licitante melhor classiftcado
somente serao disponibilizados para avatiagao do pregoeiro a para acesso pOblico apds o
encarramento do envio de lances.

6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.0 licitante deverd enviar sua proposta madiante o preenchimento, no sistama eletrdnlco,
dos segulntes campos:

6.1.1. Valor unitdiio gu parcantual da desconto, conforme o caso;
6.1.2. Marca;
6.1.3. Fabricante;

6.1.4. DascrigSo detalhada do objato, contendo as infonnagdes similares d espaclficagSo do
Termo de Referenda: indicando, no qua for aplicdval, o modelo, prazo de validade ou da
garantia, nOmero do registro ou InscrigSo do bam no drgao compatenta, quando for o caso;
6.2.Todas as especlflcagdes do objato contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3.NOS valores propostos estarao inclusos todos os custos oparacionals, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais a quaisquer outros qua incidam direta ou
Indiretamante no fomecimento dos bens.

6.4.0s pragos ofertados, tanto na proposta inlcial, quanto na atapa de lances, serSo de
axclusiva responsabilldade do licitante, ndo the asslstlndo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegagao de erro, omIssSo ou qualquer outro pretexto.

6.5.0 prazo de validade da proposta nSo serd inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de
sua apresantagSo.

6.6.0 licitante deverd declarar. para cada item, em campo prdprio do sistema BLL, se o produto
ofertado d manufaturado nacional beneficiado por urn dos critdrios da margem de preferdncia
indicados no Termo da Refarencia.

6.7.0s llcitantes devem respeitar os pragos mdximos estabelecidos nas normas de regdncia de
contratagdes piiblicas federals, quando participarem de Hcltagdes publlcas;

6.8.0 descumpn'mento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalizagao do Tribunal de Contas do Munlclpio a, apds o davido

'processo legal, garar as segulntes consequdnclas: assinatura da prazo para a adogao das
medidas necessdrias so exato cumprimento da lei, nos tarmos do art. 71. inclso IX. da

ConstitulgSo; ou condenagao dos agentes pOblicos responsdveis a da empresa contratada ao
pagamento dos prejulzos ao erdrio, caso veiificada a ocorreneia de superfaturamento por sobre
prego na execugao do contrato.

-fr^A ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAQAO DAS PROPOSTAS E FORMUI^QAO
DE LANCES.
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7.1.A abertura da presente licitagao dar-se-^ em sessao publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, hor^rio e local indicados neste Edital.

7.2.0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que nSo estejam em conformidade com as requisites estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insaniveis ou n§o apresentem as especificagdes t6cnicas exigidas no Tenmo de
Referenda.

7.3.Tamb6m sera desclassificada a proposta que Identirique o licitante.

7.4.A

desclassificagSo seri sempre

fundamentada

e reglstrada

no sistema,

com

ecompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.5.A nSo desclassificagSo da proposta nSo impede o seu julgamento definitivo em sentldo
contrSrio, levado a efeito na fase de aceltagSo.

7.6.0 sistema ordenarS automaticamente as proposfas classiflcadas, sendo que somente estas
partlciparao da fase de lances.

7.7.0 sistema disponibilizarS campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
llcitantes.

7.8.lniciada a etapa competltiva. os llcitantes deverSo encamlnhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.9.0 lance deverS ser ofertado pelo valor total/unitSrio do item ou percentual de desconio,
conforme o caso.

7,10.0s llcitantes poderSo oferecer lances sucessivos, observando o horirio flxado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
7.11.0 licitante somente poderS oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao Oltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.12.0 intervalo minlmo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que Incidlrd
tanto em relagSo aos lances intermediaries quanta em relagao d proposta que cobrir a melhor
oferta deverS ser. de no mfnimo 0,01 (urn centavo) ou equlvalente, em percentual que

represente este valor, devendo o licitante ter ciente dos criterios de empate ficticios de que
trata a Lei 123/02.

Explicagao Adotado a mode de dispute aberto, a previsao do Item ac/ma de Intervalo
minlmo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances e obrigatdria, conforme

artigo 31. parigrafo Onlco do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019. Jd para o modo
de disputa "aberto e fect^ado", tal previsao 6 facultative.
0 subitem acima poderi ser acrescentado para incluir intervalo minlmo de valor (em moeda

corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique repercussSo financeira que
efetivamente diferencie uma proposta da outra, nos termos da InstrugSo Normatlva SLTI/MPn°
03/2013, e do art. 30, §3° do Decreto n° 10.024/19.
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7.13.0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poder^ variar conforme o
pregSo e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.

7.14.Seri adotado para o envio de lances no pregSo eletrtnico a modo de dispute "aberto", em
que OS licitantes apresentarao lances publlcos e sucessivos, com prorrogagoes.

7.15.A etapa de lances da sessSo publica terd duragao de dez minutos e, apos isso, seri
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Oltimos dois
minutos do perlodo de duragao da sessSo pOblica.
7.16.A pronx}gagao automPtica da etapa de lances, de que frata o item anterior, seri de dois
minutos e ocorrerS sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse perlodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediirios.
7.17.N80 havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessio pOblica
encerrar-se-ii automaticamente.

7.18.Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagSo automitica pelo sistema,
poderit o pregoeiro, assessorado pela equipe de apofo, juslificadamente, admitir o reinfcio da
sessao pObiica de lances, em prol da consecugSo do melhor prego.
7.19.Caso o licitante nSo apresenle lances, concorrer8 com o valor de sua proposta.

7.20.Em relagao a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, ser8 efetivada a veriflcagSo automatica,

junto a Receita Federal, do porte da entldade empresarial. 0 sistema identificara em coluna
prdpria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo 8

comparagao com os valores da primelra colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classiTicadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n®
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.21.Nessas condigdes. as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serSo consideradas empatadas com a primelra colocada.
7.22.A melhor ciassiflcada nos termos do item anterior ter8 o direito de encaminhar uma ultima

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor infen'or so da primelra colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, conlados ap6s a comunicagSo autom8tica para
tanto.

7.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nSo
se manifeste no prazo estabelecido, serSo convocadas as demais licitantes microempresa e

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na

prdem de ciassificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem

janteiior.
'7.24.NO caso de equival&ncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, ser8

reallz^SL-sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poder8 apresentar
-rffeJrtoroferta.
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7.25.Quando houver propostas beneficiaidas com as margens de preferencia em relagSo ao
produto estrangeiro, o criteno de desempate ser^ aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus ds margens de preferencia, conforme regulamento.

7.26.A ordem de apreseniagSo pelos licitantes e utilizada como um dos criterios de

classificagSo, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais(nao seguidas de
lances), ou entre lances finals da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.27.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criterio de desempate sera aquele

prsvisto no art. 3". § 2®, da Lei n" 8.666, de 1993. assegurando-se a preferencia,
sucessivamente, aos bens produzidos:
7.27.1.no pals;

7.27.2.poremprBsas brasileiras;

7.27.3.por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pals;
7.27.4.por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que atendam es regras de
acessibilidade previstas na legislagao.

7.28.Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletrdnico dentre
as propostas empatadas.

7.29.EnceiTada a etapa de envio de lances da sessSo publica, o pregoeiro podere encaminhar,
pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagSo em condigdes diferentes das
previstas neste Edital.

7.30.A negociagao sei^ realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.31.0 pregoeiro solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (tres) horas,
envie a proposta adequada ao Oltimo lance ofertado apds a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessdrios d
confirmagBo daqueles exigidos neste Edital e jB apresentados.

7.32.Ap6s a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciarB a fase de aceitagSo ejulgamento da
proposta.

7.33.Para a aquisigao de bens comuns de infonmBtica e automagio, defmidos no art. 16-A da
Lei n' 8.248. de 1991, serB assegurado o direito de preferincia previsto no seu artigo 3°.

conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8" do Decreto n' 7.174, de 2010.
7.34.Nas contratagbes de bens e sen/igos de informBtica e automagSo, nos termos da Lei n"
8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte

que fizerem jus ao direito de preferBncia previsto no Decreto n® 7.174. de 2010, terSo prioridade
no exerclcio desse beneflcio em relagao Bs mBdias e as grandes empresas na mesma
-situagSo.

7.35.Quando aplicada a margem de preferBncia a que se refere o Decieto n" 7.546, de 2 de
agosto de 2011, nao se aplicarB o desempate previsto no Decreto n° 7.174, de 2010.
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7.36.Para produtos abrangidos par margem de preferincia, caso a proposla de manor prago
nao tenha par objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicard as
propostas de produtos manufaturados nacionais qua estao enquadradas dentro da refenda
margem, para fins de aceitagao pelo Pregoeiro.
7.37.Nesta situagSo, a proposta beneficiada pela aplicagSo da margem de preferincia tomarse-i a proposta classtficada em primeiro lugar.
8.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1.Encenada a etapa de negociagao, o pregoeiro examinari a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagao ao
miximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parigrafo linico do art. 7® e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

6.2.0 licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica deverd incluir, na sua proposta, os

percentuais das contribuigdes previstas no art. 176 da Instrugao Nonnativa RFB n. 971, de
2009, em razSo do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificagSo.

8.3.Serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar prego final superior ao
prego mdximo fixado (Acdrdao n® 1455/2018 -TCU - Plendn'o), ou que apresentar prego
manifestamente inexequlvel.

8.4.Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitdrios simbdiicos.
irrisdrios ou de valor zero, incompatlvels com os pregos dos insumos e saldn'os de mercado,
acrescidos dos respectlvos encargos, ainda que o ato convocatdrio da licitagSo nSo tenha

estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materials e instalagdes de

propriedade do prdprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragSo.

8.5.Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligincias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indiclos que
fundamentam a suspelta;

8.6.Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessSo pOblica para a realizagSo de
dlligincias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessSo pOblica somente poderd ser
reiniciada mediante aviso privio no sistema com, no mlnlmo, vinte e quatro horas de
antecedincia, e a ocorrincia serd registrada em ata,

8.7.0 Pregoeiro poderd convocar o licitante para enwar documento digital complementar, por
meio de funclonalidade disponlvel no sistema, no prazo de 03 (tr§s) horas, sob pena de ndo
aceitagao da proposfa.

8.8.0 prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitagSo escrita e

justificada do licitante. formulada antes de findo o prazo. e formalmente acelta pelo Pregoeiro.
8.9.Dentre os documentos passiveis de solicitagSo pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracteristlcas do material ofertado, tais como marca. modelo. tipo, fabricante e

procedencla. aldm de outras informagoes pertinentes, a exempio de catdlogos, folhetos ou

-p^posi^, encaminhados por meio eletrdnico, ou, se for o caso. por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejulzo do seu ulterior envio pelo sistema eletrdnico, sob pena
de nSo aceitagSo da pmpostar
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8.lO.Caso a compatibilidade com as especificagdes demandadas, sobretudo quanta a padrdes
de qualidade e desempenho, nao possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima,
o Pregoeiro exigird qua a licitante classiricado em primeiro lugar apresente af77os/ra, sob pena

de nao aceitagao da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias uteis
contados da solicitagSo.

8.11.Par meio de mensagem no sistema, seiii divulgado o local e horario de realizagSo do

procedimento para a avaliagSo das amostras, cuja presenga serd facultada a todos os
Interessados, incluindo os demais Ucitanies.

8.12.0s resultados das avaliagdes serSo divulgados por meio de mensagem no sistema.
8.13.Ser§o avallados os seguintes aspectos e padroes minimos de aceitabilidade:
8.13.1. Conformidade com as especificagdes ticnicas exigldas no Edital;

8.13.2. Regislro do produto no(s) 6rg3o(s) competentes, quando exigido pela legislagSo
8.13.3.NO caso de nSo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificative
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

8.13.4.Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nSo fotfem) aceita(s). o

Pregoeiro analisari a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-3 com a ven'fcagao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, ate a verificagSo de
uma que atenda 3s especificagdes constantes no Termo de Referenda.

8.13.5.0s exemplares colocados a disposigSo da AdministragSo serSo tratados como
protdtipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe tdcnica responsdvel pela
anilise, nao gerando direito a ressardmento.

6.13.6.Ap6s a dlvulgagSo do resultado final da licitagao, as amostras entregues deverSo ser
recolhidas pelos lidtantes no prazo de 03(Irds) dias, apos o qual poderdo ser descartadas pela
AdminlstragSo, sem direito a ressardmento.

8.13.7.0s lidtantes deverSo colocar 3 disposigao da Administragao todas as condigdes
indispens3veis 3 realizagao de testes e fomecer, sem 6nus, os manuals impressos em lingua
portuguBsa, necess3rios ao seu perfeito manuseio, quando for

8.13.8.Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se benefidado da aplicagSo da

margem de preferenda, o Pregoeiro solicitar3 ao licitante que envie imediatamente, por meio
eletrdnico, com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatdrio da
caracterizagSo do produto manufaturado nacional, nos termos do(s) Decreto(s) n° 7.546, de 2
de agosto de 2011.

8.13.9.0 licitante que nSo apresentar o documento comprobatdn'o, ou cujo produto nSo atender
aos regulamentos tbcnicos pertinentes e normas tbcnicas brasileiras aplic3veis, nSo poder3
usufruirda aplicagSo da margem de preferOncia, sem prejulzo das penalidades cablveis.
~8:i3.1U.Nessa hipdtese, bem como em caso de inabilitagao do licitante, as propostas serSo
reclassificadas, para fins de nova aplicagSo da margem de preferSnda.

8.14.Se a proposta ou lance vencedorfordesclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagSo.
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8.15.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspender^ a sessao, informando no "chat" a nova
data e hor^rio para a sua coniinuidade.

8.16.0 Pregoeiro poder^ encaminhar. por meio do sistema eletrdnico, contraproposta ao
licitante qua apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengSo de melhor
prego, vedada a negociagSo em condigdes diversas das previstas neste Edital.
8.17.Tambdm nas hipdleses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a
subsequente, poderS negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

8.18.A negociagSo serS realizada por meio do sistema. podendo ser acompanhada pelos
demais llcitantes.

8.19.NOS itens nao exclusivos para a participagao de micmempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta nSo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar S subsequente.

haverS nova verificagSo, pelo sistema, da eventual ocorrSncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
8.20.Encerrada a anaiise quanta a aceitagao da proposta, a pregoeino verificarS a habilitagao
do licitante, observado o disposto neste Edital.
9.DA HABILITAQAO

9.1. 0 licitante devera anexara documentagao de habilitagao na plataforma do sistema,

sob pena de inabilitagao. Como condigao previa ao exame da documentagao de
habilitagao do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificarS o eventual descumprimento das condigdes de participagao, especialmente

quanta S existdncia de sangao que impega a participagao no ceriame ou a futura
contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1.Consulta Consolidada de Pessoa Jurfdica do Tribunal de Contas da UniSo
(httDs://certidoes-aDf.aoos.tcu.aov.brA

9.2.A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem

de seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n' 8.429, de 1992, que preve,
dentre as sangdes impostas ao responsivel pela pratica de ato de improbidade
adminisfrativa, a proibigao de contratar com o Poder POblico, inclusive por intermddio
de pessoa jurldica da qual seja sdcio majoritario.

9.3.Caso conste na Consulta de Situagao do Fomecedor a existencia de Ocorrdncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciari para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatdrio de Ocorrencias Impeditivas Indiretas.

9.4.j^entativa de buria seri verificada por meio dos vinculos societirios, linhas de
prfmcimento similares, dentre outros.
9.5.0 licitante sera convocado para manifestagao previamente i sua desclassificagao.
9.6.Constatada a exist§ncia de sangao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por
falta de condigao de participagao.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
l-njfu

r/u'Ui. AV. CiTntn, - Cj:/'; JA.?6S-non

<'\PJr n.675.6.11 noal'}0.n-l'l-ax: <7?! SJ79-il.WJH'i

9.7.No caso de inabilitagao, haverd nova verificagao, pelo sistema, da eventual
ocorrencia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta
subsequente.

9.8.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagao complementares,

necessdrios a con^rmagao daqueles exigidos neste Edital e jd apresentados, o licitante
sera

convocado

a

encaminha-los,

em

formate

digital,

via

e-mail

(licitapmp@outlook.com), ou anexarna plataforma em "documentos complementares",
caso esteja ativado, devendo faz§-lo no prazo de 03 (tres) boras sob pena de
inabilitagSo.

9.9.Nao serao aceitos documentos de habilitagao com indicagao de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.10.Se 0 licitante for a matriz, todos os documentos deverao estarem nome da matriz,
e se 0 licitante for a filial, todos os documentos deverio estar em nome da filial, exceto

aqueles documentos que, pela prdpria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

9.11.Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralizagao do recolhimento dessas contribuigdes.
9.12.Ressatvado o disposto no item 5.3, os llcltantes deverao encaminhar/anexar na

plataforma do Pregao, nos termos deste Edital, a documentagao relaclonada nos
Itens a seguir, para fins de habilitagao, na forma do Anexo II deste Edital.
10.DO ENCAfTUNHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A pioposta final do licitante declarado vencedor deveri ser encamintiada no prazo de 03
(tr4s) boras, a contarda solicitagSo do Pregoeiro no sistema eletrdnico e deverd:

10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima foiha ser assinada e as demals
rubn'cadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Em se tratando de proposta formulada por lots ou global, a oferta final deverU ser
epiicada de forma linear, proporcionalmente e nos mesmos percentuais da proposta original
com a ofertada final na etapa compelitiva, sendo vedada aplicagao divergente entre os entes
que compQem o lote ou o global.

1^1.3. Conter a indicagSo do banco, nOmero da conta e agenda do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
10.1.4. A proposta final deverU ser documentada nos autos e serU levada em consideragSo no

decorrer da execugSo do contrato e aplicagSo de eventual sangao U Contratada, se for o caso.
10.2. Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e proced^ncia, vinculam a Contratada.
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10.3. Os pregos deverao ser expresses em moeda corrente nacional, o valor unltirlo em
algarismos e o valor global em algaiismos e porextenso (art. 5"da Lei n° 8.666/93).
10.4. Ocoirendo divergencia entre os pregos unitin'os e o prego global, prevalecerao os
primeiros; no caso de divergencia entre os valores numericos e os valores expresses per
extenso, prevalecerSo estes Oltlmos.

10.5. A oferta devere ser firme e precisa, llmitada, n'gorosamente, ao objeto deste Edital, sem

conter altemativas de prego ou de qualquer outra condigSo que induza o julgamento a mais de
um resuUado, sob pens de desolasslficagSo.

10.6. A proposta deverb obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nSo sendo
considerada aquela que nSo corresponda ds especificagoes ali contidas ou que estabelega
vfnculo a proposta de outro iicitante.

10.7. As propostas que contenham a descrigao do objeto. o valor e os documentos
complementares estarSo disponiveis na internet, apos a homologagSo.
11.DOS RECURSOS

11.1.Dedarado o vencedor e deconida a fase de regulaiizagao fiscal e trabalhista da Iicitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, serd concedido o
prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer Iicitante manifesto a intengao de recorrer,
de forma motlvada, isto 6, indicando contra qual(is) decisao(des) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo prdprio do sislema.

11.2.Havendo quern se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestlvidade e a
existdncia de motivagao da intengao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso,
fundamentadamente.

11.3.Nesse momenta o Pregoeiro nao adentrard no mdrito recursal, mas apenas verificard as
condigoes de admissibilidade do recurso.

11.4.A falta de manifestagSo motivada do Iicitante quanta d intengSo de recorrer importard a
decaddncia desse direito.

11.5.Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de trds dias para
apresentar as razoes. pelo sistema eletrdnico. ficando os demais licitantes, desde logo,

intimados para, querendo, apresentarem contrarraz6es tambdm pelo sistema eletrdnico, em
outros trds dias, que comegardo a contar do tdrmino do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista Imediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.
11.6.0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetfveis de aproveitamento.

11.7.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego
constante neste Edital.

12.DA REABERTURA DA SESSAO POBLICA
12.1.A sessdo pOblica poderd ser reaberta:

12.2.Nas hipdteses de provimento de recurso que leve d anulagdo de atos anteriores d
realizagdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prdpria sessdo pOblica,
situagao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
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12.3.Quando houver erro na aceitagao do prego melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nSo assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao

comprovar a regulanzag§o fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n"
123/2006. Nessas hipdteses, serSo adotados os procedlmentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

12.4.Todos OS licitantes remanescentes deverSo ser convocados para acompanhar a
sessSo reaberta.

12.5.A convocagao se dari pormeio do sistema eletrdnico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac
simile, de acordo com a fase do procedimento licitatdrio.
13.DA ADJUDICAQAO E HOIVIOLOGA^AO

13.1.0 objeto da licitagao seri adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do

Pregoeiro, caso nSo haja interposigao de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a
regular decisao dos recursos apresentados.
13.2.Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologarS o procedimento licitatdrio.

14.DA GARANTIA DEEXECUQAO
14.1.NSo haverS exigencia de garantia de execugao para a presente contratagao.
15.DA ATA DEREGISTRO DEPRE^OS(adotada somente se for reaistro de orecos)

15.1.Homologado o resultado da licitagSo, terS o adjudicatSrio o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocagao, para assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito S contratagSo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
15.2.Aitemalivamente S convocagSo para comparecer perante o drgao ou entidade para a
assinatura da Ata da Registro de Pregos, a AdministragSo poderS encaminhS-la para
assinatura, mediante correspondSncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrdnico, para qua seja asslnada e devolvida no prazo de 05(cinco) dias, a contar da data de
seu recebimento.

15.3.0 prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Pregos
poderS ser prorrogado uma Onica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

15.4.Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanta necessSrias para o registro
de todos OS itens constantes no Termo de Referenda, com a indicagSo do licitante vencedor, a

descrigSo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, pregos registrados e demais condigdes.

ll5.5.SerS incluldo na ata. sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar
OS bens ou servigos com pregos iguais aos do licitante vencedor na sequSncIa da classificagao
do certame, excluldo o percentual referents ^ margem de prefer§ncia, quando o objeto nao
.atenderaos requisitos previstos no art. 3''da Lein° 8.666, de 1993;
16.D0 TERMO DE CONTRATO OU INSTRUti^ENTO EQUIVALENTE
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16.1.Apds a homologagao da licitagao, em sendo realizada a contratagSo, serii firmado Temo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2.0 adjudicat^rio ter^ o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagSo. para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente. conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/AutorizagSo), sob pena de decair do direito d
contratagSo, sem prej'uizo das sangoes previstas neste Edital.
16.3.Alternativamente d convocagao para comparecer perante o drgao ou enlidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragao

poderi

encaminha-lo

para

assinatura

ou

aceite

da

Adjudicat^ria,

mediante

correspond§ncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja
assinado ou acelto no prazo de 05(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.4.0 prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagao justificada do adjudicatiho e aceita pela AdministragSo.

16.5.0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.6.refenda Nota esti subslituindo o contrato, aplicando-se is relagSo de negdcios all
estabelecida as disposigdes da Lein° 8.666, de 1993;
16.7.8 contratada se vincula ^ sua proposta e ds prevlsOes contidas no edital e seus anexos;
16.8.a contratada reconhece que as hipdteses de rescisao sSo aquelasprevistas nos artlgos 77
e 78 da Lei n° 6.666/93 e reconhece os direitos da Administragao previstas nos artigos 79 e 60
da mesma Lei.

16.9.0 prazo de vig9ncla da contratagSo serS, se Ata de Registro de Prego, de ate 12 (doze)
meses a vedado prorrogagSo, e, em se tratando de processo convenclonal(nao registro), serS
de atS 12(doze) meses, podendo ser prorrogado conforme prevlsSo no instrumento contratual
ou no termo de referenda.

16.10.Previamente S contratagSo a AdministragSo reallzarS consulta ao SICAF para
identificar posslvel suspensao temporSria de particlpagSo em licitagao, no Smblto do drgSo
ou entidade, proibigSo de contralar com o Poder POblico, bem como ocorrSncias
Impeditivas Indlretas, observado o disposto no art. 29, da InstrugSo Normative n® 3, de 26
de abrll de 2018, e nos termos do art. 6", III, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002,
consulta prSvIa ao CADIN.

16.11.Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, serS exiglda a comprovagao

das condlgdes de habllltagSo consignadas no edital, que deverSo ser mantidas pelo licitante
durante a vigencia do contrato ou da ata de registro de pregos.
16.12.Na hipdtese de o vencedor da licltagSo nSo comprovar as condlgdes de habllltagSo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, a
AdministragSo, sem prejulzo da aplicagao das sangSes das demais cominagdes legais cablvels
a esse licitante, poderS convocar outro licitante, respeltada a ordem de classlficagSo, para,

"apds'^ comprovagao dos requisltos para habllitagSo, anallsada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociagSo, assinar o contrato ou a ata de registro de
pregos.
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17.D0 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1.As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sSo as
estabelecidas no Termo de Referenda, anexo a esle Edital.

18.D0 RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAQAO

18.1.0s critdnos de recebimento e aceitagSo do objeto e de fiscatizagao eslSo prevlstos no
Termo de Referenda.

19.DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1.As obrigagdes da Conlratante e da Contralada sao as estabeleddas no Termo de
Refer§nda.
20.DO PAGAMENTO

20.1.As regras acerca do pagamento sao as estabeleddas no Termo de Referenda, anexo a
este Edital.

21.DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS.

21.1.Comete infragSo admlnlstrativa, nos tenvos da Lei n" 10.520, de 2002, o
lldtante/adjudicatario que:

21.2.nSo assinar o termo de contrato ou aceltar/retirar o Instrumento equlvalente, quando
convocado dentro do prazo de vaiidade da proposta;

21.3.nSo assinar a ata de reglstro de pregos, quando cabivel;
21.4.apresentar documentagSo falsa;
21.5.deixarde entregaros documentos exlgidos no certame;
21.6.ensejaroretardamento da execugao do objeto;
21.7.nSo mantlver a proposta;
21.d.cometerfraude fiscal;

21.9.comportar-se de modo inidoneo;

21.10.As sangdes do item adma tambdm se aplicam aos integrantes do aadastro de reserve,
em pregSo para registro de pregos que, convocados, nSo honrarem o compromisso assumido
Injustificadamente.

21.11.Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a dedaragao falsa quanta as

condigdes de partidpagSo, quanta ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momenta da licitagao, mesmo apds o encerramento da fase de lances.
21.12.0 lidtante/adjudicatdio que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens
anteiiores ficari sujeito, sem prejulzo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
21.12.1.Advertdncia par faltas ieves, assim entendldas como aquelas que nSo acarretarem
prejulzos significativos ao objeto da contratagao;
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21.12.2.Muna de 2% (dois por cento) sabre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

21.12.3.Suspensao de licitar e impedimenta de conttatar com o drgao, entidade ou unldade
administrativa pela qual a AdministragSo POblica opera e atua concretamente, pelo prazo de
ate dois anos;

21.12.4.lmpedimento de licitar e de contratar com o Municlpio de Piata-BA, pelo prazo de ate
cinco anos:

21.12.5.DeciaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragSo Pubiica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigSo ou ate qua seja promovida a
reabilitagao perante a prdpria autoridade que apiicou a penalidade, que serS concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prej'ulzos causados;
21.12.6.A penalidade de multa pode ser apHcada cumulativamente com as demais sangoes.
21.12.7.Se, durante o processo de apiicagSo de penalidade, se houver indlcios de prStica de
infragao administrativa tipificada pela Lei n" 12.846, de 1" de agosto de 2013, coma ato lesivo a

administragSo pubiica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrative necessSrias S
apuragSo da responsabitidade da empresa deverSo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciencia e decisao sobre a eventual instauragao de
investigagao preiiminar ou Processo Administrativo de Responsabiiizagao - PAR.
21.12.8.A apuragao e a julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas
como ato lesivo a AdministragSo PObiica nacional ou estrangeira nos temjos da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirSo seu rito normal na unidade administrativa.
21.12.9.0 processamento do PAR nao inter^re no seguimento regular dos processos

administrativos especirtcos para apuragSo da ocorrSncia de danos e prejulzos S AdministragSo
Piibllca Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagSo de agente pubiica.

21.12.10.Caso o valor da multa nSo seja suficiente para cobrir os prejulzos causados pela
conduta do licitante, o Municlpio de PiatS ou Entidade poderS cobrar o valor remanescente
judiciaimente, confonne artigo 419 do Cddigo Civil.

21.12.11.A apiicagSo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-S em pmcesso

administrativo que assegurarS o contraditdrio e a ampla defesa ao iicitante/adjudicatSrlo,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n®
9.784, de 1999.

21.12.12.A autoridade competente, na apiicagSo das sangdes, levarS em consideragSo a
gravidade da conduta do infrator, o carSter educative da pena, bem como o dano causado S
AdministragSo, observado o princlpio da proporcionalidade.
21.12.13.As penalidades serSo obrigatoriamente registradas no Cadastro Gerai do Municlpio e
Piata-BA.

21.12.14.AS sangdes por atos praticados no decorrer da contratagSo estSo previstas no Tenrio

de Referenda.
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22.DA FORMAQAO DO CADASTRO DE RESERVA (se, registro de pregos)
22.1.Apds 0 encerramento da etapa competitiva, os licitantes podarao reduzir seus pregos ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2.A apresentagio de novas propostas na forma deste item nSo prejudicard o resultado do
certame em relagao ao licitante melhor classificado.
22.3.Havendo urn ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serao classificados segundo a ordem da ultima proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

22.4.Esta ordem de classiricagao dos licitantes registrados deveri ser raspeitada nas
contratagdes e somente serd utilizada acaso o melhor colocado no certame nSo assine a a/a

ou tenha seu registro cancelado nas hipdteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n'
7.692/213.

23.DA IMPUGNAgAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1.At6 02 (dois) dias Oteis antes da data designada para a abertura da sessdo pOblica,
qualquer pessoa poder^ impugnar este Edital.

23.2.A impugnagao deverd ser realizada obrigatoriamente na plataforma do sistema do PregSo
Eletrdnico, podendo ainda, caso queira, encaminhar via e-mail licitapmp@outlool<.com. ou per

petigSo dirigida ou protocolada no enderego da Prefeitura, com sede com sede na Praga Izidto
Viana, 38, Centra PiatS-BA, CEP 46.765-000, dirigida ao Setor de Licitagdes e Contratos,
Prefeitura Municipal de Piatd-BA.

23.2.1. No caso de nao manifestagSo de ImpugnagSo ou de esclarecimentos na
plataforma, quer seja por falta de acesso ou quaisquer outros motivos, o licitante que o
fizer por e-maii, devera manter contato com o setor de licitagdes no telefone (77) 34792130 / 2116, ou em outros meios de contato teiefdnico informado no preimbulo,

informando do envio por e-mail, evitando que o mesmo se perca por filtros dos e-mails
em span/lixo eletrdnico, e deste modo, desconhecido da administragio.
23.3.Caberd ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsdveis pela elaboragao deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnagao no prazo de atd dois dias Oteis contados da data de
recebimento da impugnagio.

23.4.Acolhida a impugnagSo, serd definida e publicada nova data para a realizagSo do certame.
23.6.0s pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatdrio deverSo serenviados
ao Pregoeiro, atb 03 (tr6s) dias Oteis anteriores a data designada para abertura da sessSo
publica, exclusivamente pormeio eletrdnico via internet, no enderego indicado no Edital.
23.6.0 pregoeiro responderO aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias Oteis.
contado da data de recebimento do pedido, e poderO requisitar subsldios formats aos
responsOveis pela elaboragio do edital e dos anexos.
23.7.As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
'Certame.

23.8.A concessSo de efe/to suspensive a impugnagao b medida excepcional e deverd ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagSo.
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23.9AS respostas aos pedidos de esclarecimentos serSo divulgadas peto sistema e vincularSo
OS participantes e a administragao.
24.DAS DISPOSigOES GERAIS

24.1.Da sesscio pOblica do Pregao divulgar-se-6 Ata no sistema eletrdnico.
24.2.Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente qua impaga a

reallzagSo do certama na data marcada, a sessSo sard automaticamente transferida para o
pnmairo dia Otil subsequenta, no mesmo hordn'o anterionrienta astabelecido, dasde qua nao
haja comunicagSo em contrario, pelo Pregoeiro.
24.3.Todas as raferincias de tempo no Edltal, no aviso a durante a sassSo pCiblica observarSo
o hordrio da Brasilia - DP.

24.4.N0 julgamanto das propostas a da habilitagao, 0 Pregoeiro poderd sanar erros ou falhas
qua nSo aiterem a substancia das propostas, dos documentos a sua validade juridica, mediante
despacho fundamenlado, registrado em ata a acesslvel a todos, atribuindo-lhes validade a
eficdcia para fins da habilitagSo a classificagSo.
24.5.A homologagao do resultado desta licitagao nSo implicari direilo b contratagSo.
24.6.AS normas disciplinadoras da licltagSo serao sampre intarpratadas em favor da ampliagSo

da dispute entre os interessados, dasda qua nSo comprometam o interesse da AdministragSo.
o principio da isonomia, a finalidade a a seguranga da contratagao.

24.7.0s licitantas assumem todos os custos da preparagao a apresentagao da suas propostas
a a AdministragSo nSo serS, am nanhum caso, responsSvel por asses custos,
independentemente da condugSo ou do resultado do procasso licltatdiio.
24.8.Na contagem dos prazos astabalacldos neste Edltal a saus Anexos, excluir-sa-S o dia do
inlcio a incluir-se-S o do vencimento. So se iniciam a vencam os prazos em dias da expediente
na AdministragSo.

24.9.0 desatendimanto de axigSncias formais nSo essanciais nSo importers 0 afastamento do
licitante, dasde qua saja posslval 0 aproveitamanto do ato, observados os principios da
isonomia a do interesse pObiico.

24.10.Em caso da divargSncia entre disposigdes dasta Edital a de saus anexos ou demais
pegas que compbem o procasso, prevalecerS as desta Edital.
24.11.0 Edltal astS disponibilizado, na Integra, no andarego eletrdnico hftos://bllcomDras.com.

nos dias Oteis, masmo andarego a periodo no qual os autos do procasso administrativo
parmanacerSo com vista franqueada aos Interessados.

24.12.lntagram aste Edital. para todos os fins a efeitos, os saguintas anexos:
ANEXOI - Tenvo de ReferSncia;

^^^EXO II- ExigSncias para HabilitagSo;
ANEXO III- Modeio de proposta;
ANEXO IV- Tarmo de AdasSo - BLL
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ANEXO V~ Custo pela utilizagSo do sistema;
ANEXO VI — DeclaragSo Inidoneidade

ANEXO VII- DeclaragSo Habilitagao
ANEXO VIII- DeclaragSo menorde idade;
ANEXO IX- DeclaragSo ME/EPP

ANEXO X- DeclaragSo Responsabilidade
ANEXO XI- DeclaragSo VInculo
ANEXO XII- Minute de ata de Registro de Prego
PiatS-BA., 26 de abril de 2021

Jader Lot:

Pregoeiro
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ANEXO I
TERMQ DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO - SRP N® 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 064/2021
1. OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referencia, a contratapao de servigos de
Locagio de Veiculos, para suprir as necessidades das diversas secretarias deste
Municipio de Piat§, uma vez que o quadro de veiculos proprios nio sao suficientes
para atender a demanda de trabalho das mesmas.

1.2. A contratagao se efetlvara por melo de contrato, com vigencia de 12 meses, na
forma e nos termos do edital Pregao em referencia, da Lei Federal 10.520/02, Lei n®
8.666/93, e demais legislagao pertinente, podendo ser prorrogado nos termos da lei.
1.3 Os servigos de que trata o item 1.1 poderao ser prestados com veiculos de
propriedade da llcitante ou subcontratados com terceiros, vedada a subcontratagao
total do objeto.
2. ESPECIFICAgOES

2.1 Cabera a Administragao, a responsabiiidade de fiscalizar prestagao dos servigos.
2.2 Os servigos serao executados atraves de veiculos apropriados para transporte da
quantidade de passageiros indicados em cada item do objeto deste edital, trafegando
em estradas pavimentadas ou nao, inclusive as de dificil acesso; devendo apresentarse, sempre, em perfeito estado de uso e conservagao, conforme requisites previstos no
Art. 136 CTB e Art. 3® da Resolugao n° 82/98 do CONTRAN e suas aiteragoes. Dos

veiculos constarao obrigatoriamente os itens de higiene, conforto e seguranga exigidos
pela legislagao pertinente.

2.3 0 MUNIClPlO nao se responsabilizara por prejuizos de qualquer natureza,
proveniente de agao dos prepostos da Contratada, e sera de inteira responsabiiidade
da CONTRATADA, qualquer dano causado pela atuagao da Contratada a servigo deste

^6^0, bem como prejuizos causados a terceiros.

2.4 Todas as despesas inerentes a realizagao dos servigos, tais como: manutengao,

licenciamento e seguro obrigatbrio, taxas, impostos, encargos trabalhistas, sociais e

outros, que resultarem do fiel cumprimento dos servigos propostos, serao de inteira
responsabiiidade da pessoa juridica CONTRATADA.

2.5 A CONTRATADA obriga-se a exigir e fiscalizar, de forma a manter a seguranga dos
passageiros, quanto aos itens de seguranga dos veiculos, acatando as reclamagoes
levadas ao seu conhecimento, ocasiSo em que tomara as providencias necess^rias
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para a regulariza^ao da situapao e nao repetijao dos fatos que gerarem as
reclamapoes.

2.6 A CONTRATADA obriga-se a substituir os vefculos quebrados ou defeituosos no

prazo de ate 24 (vinte a quatro) horas apos a constata^ao do fato, a contar da
comunica9ao efetuada pelo MUNIClPIO, providenciando imediatamente meios
compativeis para complementa^ao dos servipos.

2.6.1. A Contratada devera realizar o prcgrama de manutengao preventive e corretiva
dos veiculos em servipo gratuitamente, conforme especificapao do fabricante no prazo
m^ximo de 6h(seis), com substitulgao do veiculo se exceder o prazo determlnado ou se
n§o houver conserto;

2.6.2. Entende-se como manutenqao preventiva aquela constante no piano de
manutenpao do fabricante (descrita no manual do veiculo), e corretiva aquela destinada
ao reparo de defeitos que ocorram de maneira aleatoria, durante os intervalos entre as
manutenqoes preventlvas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente,
incidam ou venham a incidir sobre a execugao do Objeto deste Termo de Referencia.
2.7 Assistira ao MUNICfPIO o direito de rejeitar qualquer empregado da
CONTRATADA e solicitar sua substitulpao, caso o

mesmo

n&o apresente

comportamento condizente com suas fungoes e com as normas estabelecidas,
obrigando-se esta a respeitar e acatar as decisdes da Contratante.

2.8 A CONTRATADA garantira o comportamento moral e profissional de seus
empregados e prepostos, cabendo-Ihe responder integral e incondicionalmente por
todos OS danos e/ou atos illcitos resultante de agao ou omissao destes, inclusive por
inobservdncia de ordens e normas da Contratante.

2.9 Cabera a CONTRATADA, a indenizagao pecuniaria dos danos morais ou materials

causados por seus empregados em bens patrimoniais da Contratante, bem como por
desaparecimento de quaisquer objetos e valores encontrados em suas dependdncias,

de quem quer que seja, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado da
Contratada.

2.10 Desde que apurado o dano e caracterlzada a autoria de qualquer empregado da
CONTRATADA, o valor da indenizagSo sera descontado no ato do pagamento de
qualquer fatura, permitida a compensagio inclusive em faturas vincendas, o que fica
desde ja pactuado.
2.11 A Contratada mantera a Contratante livre de quaisquer reivindicagoes, demandas,

queixas e representagoes de qualquer natureza, decorrentes de sua agio ou omissao.
2.12 Os empregados da Contratada nao manterao nenhum vinculo empregaticio com a
Contratante. sendo

de sua

inteira

responsabilidade as obrigagoes socials,

previdenciirias e trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados, inclusive
no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamento, horas extras, diarias,
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quaisquer despesas com alimentagao, locomogao, nao cabendo a Contratante
qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de quaiquer natureza.
3. CONDigOES DE EXECUQAO

a) O velculo devera estar em petfeita condigao de uso e funcionamento, alem de

revisado(s), antes de ser(em)colocado(s) a disposigao da MUNIClPlO;
b) Os veiculos devem estar devidamente emplacado(s) e com situagao regular junto ao
DETRAN:

c) Os veiculos devem ser mantidos em perfeita condigSo de uso, executando os
servigos de manutengao mecanica e el6trica, preventiva e/ou corretiva dos mesmos,
sem 6nus para o MUNIClPIO
d) A revlsao periodica dos veiculos devem ser realizados pela Contratada.

4. VIGENCiA

O contrato tera a vigincia de sua assinatura ate os proximos 12 meses. Ficara adstrlta
a vigencia do respective credito orgamentario, salvo se prorrogado, dentro do limite
legal estabeiecido na lei 8.666/93, mediante termo aditivo, que alcangara dotagao do
exerctcio subsequente, dada continuldade dos servigos;

5. QUANTIDADES E CARACTERfSTICAS DOS VEIcULOS
Planiiha locagSo.
QTD.

OBJETIVO
SERVICOS

TIPOVElCULO

QUANTIDADE
MENSAL

2015.2021

GOL'KA 1 ONU 1 SIMILAR

PASSEIO

UENSAL

2015 • 2021

GOL/KA/ONiXISIMILAR

PASSEIO

MENSAl

2015^2021

GOLJKAIONIXISIMILAR

PASSEIO

MENSAL

2015-2021

GOL/KAIONIXISIMILAH

PASSEIO

MENSAL

2015-2021

GOL r KA lONIX 1 SIMILAR

PASSEIO

MENSAL

2016 - 2021

GOL / KA/ ONIX 1 SIMILAR

Qarajam CabraliB I Sorvt^osdivwagsMsgoflt

PASSEIO

MENSAL

201S-2021

GOI/KA/ONIX/SIMILAR

Oaragem Ca&raka

Sarvtyos avonos Uagans

PASSEIO

MENSAL

2016-2021

GOL/KA/ONIX/SJMILAR

Oomgofn Cabniiis

Sorwtgos Oivoraos vlagani

PASSEIO

MENSAL

2015 - 2021

GOL/KA/ONIX/SIMILAR

Garagem Inubia

Sen.Cam Goragam

PASSEIO

MENSAL

2016-2021

GOL/KA/ONIX/SIMILAR

PASSEIO

MENSAL

2016-2021

(»L/KA/ONIX/SlM)LAR

PASSEIO

MENSAL

2015-2021

GOI/KA/ONIX/SIMILAR

Cam P S. Poreui

PASSaO

DIARIA

20

2015-2021

GOL/KA'ONIX/SIMILAR

CarroPS Ciuaet

DIVERSOS

SERVigOS
DIVERSOS

SERVICOS
DIVERSOS

SERVICOS
DIVERSOS

SERVICOS

DIVERSOS

U

Oaragani InuOla

U

Garegem Inubo

t}

Potts SaMa
Dunnio Cabralia

13

PoatoSauOa
Oiunia Cabra/ia

„

PailsSaiiflB

15

Potto StOda
QKAtoCaonlia

Cam)PSP InuOia

PASSEIO

Cam)PSF InUaa

CafToPSPCabralia

Com s«rvl(si taiMo not
OOWtst

Cam PSf CsMia

Inubla

Sarv. CarmCeragem
liiublB
Setv. Cairo GBagam
InuBia

PASSEIO

OIARIA

20

2015-2021

GOL / KA / ONIX / SIMILAR

CamPS Palmenntia

PASSEIO

DIARIA

20

2016-2021

GOL/KA/ONIX/SIMILAR

CarroP S vorwjaveiu

PASSEIO

OIARIA

20

2015 - 2021

GOL / KA / OMX / SIMILAR

20

2016-2021

GOL/KA/ONIX/SIMILAR

20

2015-2021

GOL/KA / ONIX / SIMILAR

i«

Cam PSP Verecla

PASSEIO

DIARIA

IT

Cam P 5 Jaoobna

PASSEIO

DIARIA

Pulo Saude

DisilsCaimia
Potia SsOM

OlttntBGWraila
Polls SaiM
0«MoCttnlia
PcoloSajdo
aistto'iutila
PoMoSsilde
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PASSEIO

Cao P S Coens

PASSEIO

Cam P S MacnsOs

CamP.S MainaSa

PASSEIO

DIARIA
DIARIA

DIARIA

2015-202'
2015 - 2021
2015-202'

QOL/KA/OWX/StMILAR
GOL/KA'ONIX/SIMILAR
GOL'KA'ONIX/SIMILAR

Qrardo

P/LSSEIO

CamP S- Poisnainna

PASSEIO

CamP S Pamirs

PASSEIO

Cam P S FelrztfSo

DIARIA
DIARIA
DIARIA

2015-2021
2015-2021
2015-2021

GOL/KA(ONIX/SIMILAR
GOL'KA IONIX/SIMILAR
GOL'KA'ONIX'SIMILAR

aunts InuBla
PoUaSsSda

OiiniD Initiia

Care P. S RMirto

Phis SsQtfa

PASSEIO

PASSEIO

aurllslnubla

PoUoSaOdaDil
SadiPiaU
PtBlsSaudaOM

SadsnstA
ii^nnkmnnrnw
SECRETARIA DE
OBRAS
SECRETARIA DE
OBRAS

SECRETARIA OE
OBRAS

PASSEIO

Cam P.S Bora Sucsho

PASSEIO

CamP S RiodaConiM

PASSEIO

Cam P.S
Fauude/Raeninno

i

CamPSFCuisco

PASSEIO

LU3ARES

OSW

PlCttAPP£0.2

Serv CamSeoaUvtt

PASSEIO

Carro PSF Bocalna

Sefv. Cam Sacrmana

DIARIA
DIARIA
DIARA
DIARIA

20
20

PICKAP PEO.2
UGARES

2015 - 2021
2Q16-2021
2015-2021

2015-2021

2015-2021

DIARIA

2015-2021

UARIA

2015-2021

aARIA

2015-2021

MENSAL

201S-2021

MENSAL

Otraa
Serv. Cam Sacretaila
OOrai
Serv CamSaoaiacIa

2013-2021

MENSAL

2013-2021

MENSAL

Obrat

SECRETARIADE

OBRAS
SECRETARIA DE
OBRAS
SECRETARIA DE
OBRAS

nCKAP PEO.2
LUGARES

Sarv. divarscs vareaa

mmsk

GOl/KA/OWX/SiMILAR
GOL/KAJOMX/StMILAR
GOL / KA /ONIX /SIMILAR
GOL / KA / ONIX / SIMILAR
GOL'KAfOMX'SIMILAR
GOL'KAIONIX/SIMILAR
GOLIKAI ONIX ISIMILMT
STHAUA/MONTANA/
SAVElROrSIMILAR
HILUX/SIO'RANGER/

SIMILAR
STRAOA/MONTANA/
SAVEIRO/SIUILAR
STRAOA/MONTANA/
SAVEIRO/SIMILAR

2013-JC21

DIARIA

2013-2021

DIARIA

Sarv. divtrsos FMiordo

Sarv. CafsrrealrvUa

2015-2021

DIARIA

HUE
CACAMBA2BX0S
STRAOA/MONTANA/

SECRETARIA OE

DIARIA

2013-2021

OBRAS

Sarv. Ca;afrba SeoalDia

2015 - 2021

DIARlA

SAVEIRO/SIMILAR

CACAMBA 3 EIXOS

Obiai

Vaigeni Inubla

Sanli&ria

saCide

Sarv Carro lAsUnan

SECRETARIA OE

LUGARES

Haffledatse

SAllDE

VAM 17

i/laoem Sninada

SECRETARIA DE
SAUDE
SECRETARIA OE

GARASEM SEDE

PIATA
GARAGEM SEDE

PIATA
GARAOEM SEDE

PIATA
SECRETARIA OE
ASS. SOCIAL
SECRETARIA DE
ASS.SOCIAL

SECRETARIA M
AMBIENTEmjR.
'ARIAOE
SECRETARIA

m

SECRETARIADE

DIARIA

2015-2021

GOL/KA/ONIX/SIMIlAR

Kamoitalise

PASSEIO

avaraas Vlaoans Sada

PASSEIO

Dlvaras VlaQans Sada

P5SEI0

aversaa Valgens Sada

PASSEIO

Sarvlsai da TreifartH

PASSEIO

2015 - 2021

QARIA

2015-2021

MENSAL

IMNSAL

2016-2021
2016-2021

MENSAL

2015-2021

MENSAL

2015 - 2021

MENSAL

GOL / KA/ONIX / SIMILAR
GOL IKA/ONIX/SIMILAR

GOL/KA/ONIX/SIMILAR
QOL/KA/ONIX/SIMILAR
GOL/KA/OMX/SIMILAR

CRAS

Servioaa da ifansponas

PASSEIO

CRAS
Sarv Carro Cam.Sec
AdAwnla

Serv DoE0oea;5e

IES23ai3Q|
iTHtTiyimMi

Ssv. Trarup.Coord. da

PASSEIO

CadraRa

PICKAP PEQ.2

Serv. da Enlr. da meranda

PASSEIO

Serv. Tranp Coord, da
Inutila

LUGARES
PICKAP PEQ 2
LUGARES

ala

Sarv. da Enlr da rraranda
InuCia
Sarv. Oe Enlr da rraranda

Bg2aa£QI

CiAralla
SRRETARIAOE
AGRICULTURA
GABINETEDO
PREFEITO
VEICULO NOVO
VBCULO NOVO

ICIJLO NOVO
VElCULO NOVO
VEICLA-ONOVO

LUGARES

averios

LUGARES
CAMINHONETE 7

Carro LILbtaho para aery

PICKAP PEQ.2

Carro Lrtaianapaia tarv
avareas

C«ro paiialo para aarv.

PASSEIO

DNvtos

Carro pauaro para sarv.

PASSEIO

Divarsoa

CampBiialo para sarv.

PASSEIO

avartes

Carro pasialo para sarv

PASSEIO

avaraas

Carro pasMo pars serv.

PASSEIO

Owaisos

2015-2021

MENSAL

2015-2021

QARIA

2016-2021

DIARIA
DIARIA

2016-2021
2015-2021

QARIA

GOL/KA/ONIX/SIMILAR
HILLIX/S10/RANQER/
SIMILAR

SPIN/DOELO/SIMILAR
GOL/KA/ONIX'SIMIIAR
GOL/KA/ONIX/SIMILAR

2Q15-202I

DIARIA

2015-2021

OlARtA

STRADA/MONTANA/
SAVEIRO/SIMILAR

2016-2021

QARIA

2021

MENSAL

2015-2021

MENSAL

2020 - 2021

MENSAL

2020-2021

MENSAL

2020-2021

MENSAL

2020 - 2021

MENSAL

MENSAL

2020 - 2021

MM
HILUX /PAJERO/ SIMILAR
GOL/KA/ONIXrSlMILAR

GOL/KA/ONIX/SIMILAR
GOL / KA / ONIX / SIMILAR
GOL/KA/ONIX/SIMILAR
GtX/KA/ONIX/SIMILAR
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U I VEICUL0^«3V0 I

2020-3021

a

VBCULONOVO

2020-2021

GOL / KAIONIXI SIMILAR

~ VEICULONOVO

2a30-2tl2l

GOKKAJONIX/SIMILAR

2020•2021

GOL/ KA / ONIX/ SMILAR

2020-2021

OCL/KA/OMX/SIMILAR

a

VEICULONOVO

Carre

~ VEICULONOVO

GOL/KAIOMX'SIMIbU)

6- CONDigOES DE PAGAMENTO

a) 0 prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da
data do atesto da Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancaria em conta

corrente cu per meio de Ordem Bancaria para pagamento de faturas com codigo
de barras, de acordo com as exigencias administrativas em vigor;

b) Os pagamentos, mediante a emissSo de qualquer modalidade de Ordem Bancaria
serao realizados desde que a contratada efetue a cobranpa de forma a permitir o
cumprimento das exigencias legais, especialmente no que se refere as retengoes
tributarias;

c) Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos

pertinentes a aquisigao, ou, ainda, circunstdncia que impega a liquidapao da
despesa, o pagamento ficard pendente ate que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a

regularizapao da situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante;
d) Antes do pagamento. a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta
eletronica, a regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da CONTRATADA
nos sitios oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao
processo de pagamento:
e) Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
montante de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) poderao ser
efetuados no prazo de at6 5(cinco) dias uteis, contados da apresentagao da Nota
Fiscal/Fatura, com o devido "atesto", nos termos do art. 5°, § 3®, da Lei n.® 8,666
de1993;

f) Quando do pagamento, sera efetuado a retengio tributdria prevista na legislagao
aplicavel;
As despesas referentes ao objeto deste Termo correrao a conta dos recursos

consignados no Orgamento da Prefeitura Municipal, existentes nas dotagdes, na data
dos respectivos empenhos.
7- DAS PENALIDADES

7.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA ficara
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administragao,

inexecugao

parcial

ou

inexecugSo

total

da

obrigagao, sem

prejuizo

das

responsabilidades civil e criminal, assegurada a previa e ampla defesa, Ss seguintes

penalidades:

y

7.1.1. Advertencia;^
7.1.2. Multa de£

y
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a) 0,5% (cinco decimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em case de atraso
na execupao dos servifos, limitada a incld§ncia a 20 (vinte) dias. Apos o vigesimo dia e
a criterio da Administragao, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer a naoaceita?ao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecu^ao total da
obrigagSo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecu9ao parcial da
obriga9ao assumida;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecu9ao total da
obriga9ao assumida.

7.2. 0 valor de multa, apurado ap6s regular procedimento administrativo, sera
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante ou cobrado
judicialmente.

7.3. Essas penalldades poderao ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, aplicando-se o princlpio da proporcionalidade, em razao de circunstSncias
fundamentadas em fatos comprovados.

7.4. As penalidades serao obrigatoriamente registradas e sua aplicagao devera ser
precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatario, na
forma da lei.

8 - LEGISLAQAO APLICAVEL
8.1 - Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993
8.2. Lei Federal n®. 10.520 de 17/07/2002,

8.3. Decretos Federals n®s. 5.450 de 31/05/2005, 3.555 de 08/08/2000, 7.892, de 23 de
Janeiro de 2013,
8.4. Lei Complementer n". 123/2006, de 14/12/2006

8.5. Normas tecnicas vigentes da Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT
8.6. Normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normallzagao e Qualidade Industrial INMETRO.
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ANEXOn

PREGAO SRP, NA FORMA ELETRONICA N"010/2021
DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

1. 0 licitante deveri anexar a documentagao de habilitagao na plataforma do sistema,

sob pena de inabilitagao. Como condigao previa ao exame da documentagao de
habilitagSo do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificar^ o eventual descumprimento das condigoes de participagao, especialmente
quanta i existincia de sangao que impega a participagao no certame ou a futura
contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurldica do Tribunal de Contas da Uniao
{httDs://certidoes-aDf.aoos.tcu.aov.br/)

1.2. A consulta aos cadastros ser^ realizada em name da empresa licitante e tamb^m

de seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que preve,

dentre as sangoes impostas ao responsive! pela pratica de ato de improbidade
administrative, a proibigao de contratar com o Poder Publico, inclusive par intermidio
de pessoa juridica da qua!seja sdcio majoritirio.

1.3. Caso conste na Consulta de Situagao do Fornecedor a existincia de Ocorrincias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciari para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorrincias Impeditivas Indiretas.
1.4. A tentative de burla sera verificada por meio dos vinculos societirios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

1.5. O licitante seri convocado para manifestagao previamente a sua desclassificagao.

1.6. Constatada a existincia de sangao. o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por
falta de condigao de participagao.

1.7. No caso de inabilitagao, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual
ocorrencia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementer n° 123, de
2006, seguindo-se a discipline antes estabelecida para aceitagao da proposta
subsequente.

1.8. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagSo complementares,

necessirios i confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ji apresentados, o licitante
seri convocado a encaminha-los, em formato digital, anexando na plataforma, no

tdpico 'documentos complementares", caso esteja ativado, ou via
licitapmp@outlook.com), no prazo de 03(tris) rtwas sob pena de inabilitagio.

e-mail
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1.9. Nao serao aceitos documentos de habilitagao com indicagao de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
1.10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prdpria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

1.11. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de
nOmeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralizagao do recolhimento dessas contribuigdes.

1.12. Ressalvado o disposto no item 5.3 do Edital, os licitantes deverao encaminhar a
documentagao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:
1.12.1.Habilitagao juridica:

1.12.1.1.No caso de empresdrio individual: inscrigao no Registro POblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
1.12.1.2.Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da

Condigao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara
condicionada
a
verificagao
da
autenticidade
no
sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br,

1.12.1.S.No caso de sociedade empresiiia ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdiio de seus adminisfradores;

1.12.1.4.inscngao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagao no Registro onde tern sede a matriz, no caso de ser o, participante sucursal,
filial ou agincia;

1.12.1.5.No caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurldicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos
seus administradores;

1.12.1.6.N0 caso de cooperative: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Jurldicas da respectiva sede, bem como 0 registro de
que trata 0 art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

I.I2.I.6.N0 caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pals:
decreto de autorizagao;
1.12.1.7.0s documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragoes

ou da consolidagao respectiva;
1.12.2.Regularidade fiscal etrabalhista:

^
Y
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1.12.2.1.prove de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Jur'tdicas ou no Cadastro
de Pessoas FIsicas, conforme o caso;

1.12.2.2.prova de regulan'dade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagao de certidao expedida conjuntamenie pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos OS cr^ditos tribut^rhs federals e ^ Divide Ativa da Uniao (DAU) por elas

administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

1.12.2.3.prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo(FGTS);
1.12.2.4.prova de inexistencia de d^bitos inadimplidos perante a justiga do trabalho,

mediante a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negative, nos
termos do Tftulo Vll-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei n"5.452, de

de maio de 1943;

1.12.2.5.prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicllio
ou sede do lidtante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatlvel com o objeto
contratual;

1.12.2.6.prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
lidtante, relativa a atividade em cujo exercldo contrata ou concorre;

1.12.2.7.caso o lidtante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto lidtatorio, deveri comprovar tal condigao mediante declaragao da Fazenda
Estadual do seu domicllio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
1.12.2.d.caso 0 lidtante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte deverS apresentar toda a documentagSo exigida para
efeito de comprovagSo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresenfe alguma
restrigSo, sob pena de inabilitagao.
1.12.2.9.A lidtante melhor classificada devera, tambem, apresentar a documentagao de

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serSo
subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, ainda que exista alguma
restrigao, aplicando-se o prazo de regularizagao previsto no art. 4", §1° do Decreto n"
8.53B, de 2015.
1.12.2.10. Em se tratando de microempresa ou emoresa de oeaueno porte. havendo

alguma restrigSo na comprovagao da regularidade fiscal, serS assegurado o prazo de 2
(dois) dias uteis, cujo termo inicial corresponderS ao momenta em que o proponente for
declarada vencedora do certame, prorrogSveis por igual perfodo, a critSrio da

Administragao, para regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento do

dSbito, e emissao de eventuais certiddes negatives ou p^tivas com efeito de certidSo
negativa.
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1.12.2.11. A nao regularizagao da documentagao implicara decad6ncia do direito i
Contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo
facultado d Administragao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para assinatura do contrato, ou revogara licitagao.
1.12.3. Qualificagao Econdmico-Financeira.

1.12.3.1.Certidao negativa de falencia expedida pelo distn'buidor da sede da pessoa
jurldica;

1.12.3.2. Balango Patrimonial• deverd apresentar balango patrimonial e demonstragdes
contabeis do ultimo exerclcio social, }a exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagao ^nanceira da empresa, vedada a sua substituigao por

balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atuallzados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3(tres) meses da data de apresentagao da proposta;
1.12.3.2.1.no caso de empresa constituida no exerdcio social vigente, admite-se

a apresentagao de balango patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao
perlodo de existencia da sociedade;

1.12.3.2.2.A comprovagao da situagao financeira da empresa sera constatada
mediante obtengao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (urn) resultantes da aplicagao das
formulas:

LG-

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo
Prazo
Passive Circulante + Passive NSo
Circulante

Ativo Total
SG =

Passive Circulante + Passive Nao
Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passive Circulante

1.12.3.2.3 .As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um)
em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar, considerados os riscos para a

Administragao. e, a criteria da autoridade competente, o capital minimo ou o
patrimdnio liquido minimo de 1% (urn por cento), do valor estimado da
contratagao global pertinente, em se tratando de aquisigao de mercadorias, e
minimo de 03% (tres por cento), do valor estimate da contratagao global

pertinente, em se tratando de contratagaoj^eservj^, .
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1.12.4.Qualif}cagao Tecnica

1.12.4.1.Comprovagao de aptidao para o fomecimento de bens em caracten'sticas,
quantidades e prazos compativeis com a objeto desta licitagao, ou com o item
pertinente, por meio da apresentagao de atestados fornecidos parpessoasjuridicas de
direito publico ou privado.

1.12.4.2 Alvar^ de Licenga e Funcionamento da sede da licitante.
1.12.4.3.Para Fins da comprovagao de que trata este subttem, os atestados deverao
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

a) Devera(ao) ser apresentado(s) Atestado(s) de Capacidade Tdcnica,
fomecido por pessoa jurldica de direito pOblico ou privado, em nome e

favor da empresa licitante. que comprove a aptidSo para o desempenho
de atividade pertinente e compativel em caracteristica com o objeto da
licitagao.
1.12.4.4.Tratando-se de licifantes reunidos em consdrcio. serao observadas as
seauintes exiaencias:

1.12.4.4.1.comprovagao da existencia de compromisso publico ou particular de
conslituigao de consdrcio, subscrito pelas empresas que dele participarao, com
indicagao da empresa-lider, que devera possuir amplos poderes para representar os
consorctados no procedimento llcitatdrio e no instrumento contratual, receber e dar
quitagao, responder administrative e judicialmente, inclusive receber notificagSo,
intimagao e citagao;

1.12.4.4.2.apresentagao da documentagSo de habilitagao especificada no edital por
empresa consorciada;

1.12.4.4.3.comprovag§o da capacidade tecnica do consdrcio pelo somatdrio dos
quantitativos de cada consorciado, na forma estabeleclda neste edital;
1.12.4.4.4.demonstragao, pelo consdrcio, pelo somatdrio dos valores de cada
consorciado, na proporgao de sua respectiva partlcipagao, do atendimento aos Indices
contdbeis definidos neste edital fcom o acrdscimo de 1.0.%l oara fins de qualificagSo

econdmlco-financeira, na proporgao da respectiva partlcipagao;
1.12.4.4.5.Quando se tratar de consdrcio composto em sua totalidade por micro e

pequenas empresas, nao serd necessdrio cumprir esse acrdscimo percentual na
qualificagao econdmico-financeira;

1.12.4.4.6.responsabilidade soliddria das empresas consorciadas pelas obrigagdes do
consdrcio, nas fases de licitagao e durante a vigencia do contrato;

1.12.4.4.7.obrigatoriedade de lideranga por empresa brasileira no consdrcio formado
por empresas brasileiras e estrangeiras;

1.12.4.4.B.constituigao e registro do consdrcio antes da celebragdo do contrato; e
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1.12.4.4.9.proibigao de participag§o de empresa consorciada, na mesma licitagao, par
interm^dio de mais de urn consorcio ou isoladamente.

1.12.5. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,

de 2006, estara dispensado (a) da prova de inscrigao nos cadastres de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentagao do balango patrimonial e das
demonstragoes contibeis do ultimo exercicio.
1.12.6. A existencia de restrigao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nSo
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte

seja declarada vencedora. uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital.
1.12.7. A declaragao do vencedor acontecera no memento imediatamente posterior a
fase de habilitagao.

1.12.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada par licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de
alguma restrigao no que tange i regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragao do vencedor,
comprovar a regularizagao. 0 prazo poderd ser prorrogado por igual periodo, a criterlo
da administragao pOblica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagao de
justificative.

1.12.9. A nSo-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretar^ a inabilitagao do licitante, sem prejuizo das sangoes previstas neste Edital,
sendo facultada a convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao. Se, na ordem de classificagao, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrigao na documentagao
fiscal e trabalhista, seri concedido o mesmo prazo, para regularizagao.
1.12.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o

Pregoeiro suspenderi a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

1.12.11. Sera inabilltado o licitante que nao comprovar sua habilitagao, seja por nao

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresent^-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

1.12.12.N0S itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em

havendo inabilitagao, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a
discipline antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.

1.12.13.0 licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em

outro item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de^habilitagao cumulativamente,

isto

somando as exigencies do item em q^vei^u as do item em que estiver
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concotrendo, e assim sucesstvamente, sob pena de inabilitagao, alem da aplicagao das
sangdes cabtveis.

1.12.14.Nao havendo a comprovagao cumulativa dos requisites de habilitagao, a

inabilitagSo recairi sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitagao do licitante nos remanescentes.
1.12.15. Documentos complementares:

a) Declaragao de cumprimento dos requisitos de Habilitagao

b) Declaragao de enquadramento no regime de tn'butagao de ME/EPP (opcionai)
c) Declaragao de Idoneidade

d) Declaragao de inexistencia de fatos impeditivos ou supen/enientes
e) Declaragao de inexistencia de parentes

f) Declaragao de nao utilizagao de mao de obra infantil
g) Declaragao de responsabilidade
h) Documentos Complementares(Pos dispute)

I) Outros documentos(Opcionai - Atlvado na plataforma do sistema, caso o
licitante opte por anexar catalogos, reglstros, dentre outros)
j) Proposta em papel timbrado, asslnada e com CNPJ
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ANEXO III

PREGAO, NA forma ELETRONICA N'010/2021
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (llcitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestagSo dos sen/igos e/ou fomecimento do objato
da presente licitagao Pregao, na Forma Eletronica N° 010/2021 acatando todas as
estipulagoes consignadas no respectivo Edital e seus anexos.
IDENTIFICA^AO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRigAO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e

ENDEREQO e TELEFONE:

CPF:

AGiNCIA e N° DA CONTA BANCARIA

PREQO(READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Daveri sar cotado, prego unit^rio a total par item a somatdrio do valor global, de acordo
com o Anaxo 01 do Edital. 0 valor final daverP sar aplicado linearmente a todos os
itans, proporcionalmente so dasconto global.
PROPOSTA:RS(Por extenso)
CONDigOES GERAIS

A proponente daclara conhacer os termos do instrumento convocatdrio qua raga a
presante licitagSo.
PRAZO DE GARANTIA

A garantia daverd sar da segulnta forma: Para todos os Lotes/itens de no minimo, a
contar do raceblmento definltivo do objato pela Contratante.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Da acordo com o especificado no Anaxo 01. deste Edital.

Obs.: No prago cotado jd estSo Incluldas evantuais vantagens e/ou abatimentos.
impostos, taxas a encargos socials, obrigagoas trabalhlstas, prevldencldrias, fiscals a
comerclals, assim como despesas com transportes e deslocamentos a outras quaisquer
qua Incldam sobre a contratagdo.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERClJ^
Da no minimo, 60 (sessenp^)--dias/mntados a parilr da data da sessdo pOblica do

PragSo.

/ \// ^
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LOCALE DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

DBS:A fNTERPOSigAO DE RECURSO SUSPENDE 0PRAZO DE VALIDADE DA
PROPOSTA ATB DECISAO.

Planiiha loca?ao por mes.
OSJEIIVO

FUNCAO

SERVI^OS
DIVERSOS

TIPO

FORMA OE

QUANTinaO

VEICULO

PAQAMENTO

E

„|.ioR

VAtOR

ANO

CarroPSP Inudia

PASSBO

MEN5AL

BSBa

CsrroPSF Inubo

PASSEIO

UENSAI.

201S-2021

CarroPSP Cabtaiia

PASEEIO

MENSAL

201S-20Z1

PASSEIO

MENSAt.

201S-Z021

PASSEIO

UENSAL

201S-2021

PASSEIO

MEMSAL

2015-2021

PASSEIO

MENSAL

201S-2021

PASSBO

MENSAl

2015-2021

GOL/KA/ONixr
SIMILAR

PASSEIO

MEKSAL

2015-2021

GOL/KA/Om/
SIMILAR

PASSBO

UENSAL

2015-2021

PASSBO

UENSAL

20TS-2021

PASSEIO

MENSAL

2015-2021

DIVERSOS

SERVICOS
DIVERSOS

S£R\ftOOS

Carro aervlgot tauda

DIVERSOS

naaaonalrBa

SERMCOS

COT)servifGa uuda

Garagam

Set\ngo« dlvertst
viaaani
Servlgss dlvaragi

CafirallB

Garogem
Ca&riwa

lAaoaru

1

l?.||.l!T.ffW

Sarv. Cano Goragam

Gafagam Inubia

Imjfiia

Sarv. Carro Gangom

Ga.-Bggni InuUa

InuBIs

Sarv. Carro Garagairi

Caragom Inubia

InuUs

Posie Saijas

Carro P S Porcua

PASSEIO

DIARIA

2S1S-2021

Carro P S Cruzei

PASSEIO

OIARIA

2015 - 2021

CenoPS Paln«nnna

DstniaCaCimiia
Poiio SaOda

DsimsCabralia
Pwo Sauda
Dalnio CMtM

PASSEIO

DIARIA

2015 - 2021

Poue Sauda
DUVtaCabnlia

Cano P S. Vatada
veiita

PASSEIO

DIARIA

2015- 2021 '

Pouo SaCda
OitiilioC«r«la

Carro PSF Vorado

PASSEIO

DIARIA

Cans P. S. JauBlna

PASSBO

DIARIA

2015-2021

CarroP. S Uaoiado

PASSEIO

DIARIA

2015-2021

CaroP S Ceetva

PASSBO

DIARIA

2015-2021

Carro P S Mainana
Grande

PASSEIO

OIARIA

20)5-2021

Carro P. S. FeLcerdo

PASSEIO

DIARIA

2015-2021

Cano P.S. Palnwira

PASSEIO

OIARIA

2015-2021

Carro P S. Pazandinna

PASSBO

OIARIA

2015-2021

Carro P S. RiOairdo

PASSEIO

DIA»A

2015 - 2021

PASSEIO

DARIA

2015-2021

PASSEIO

DIARIA

2015 - 2021

PASSEIO

DIARIA

2015 -2021

PASSEIO

DARIA

2015-2021

CarroPSP CitKO

PAsseo

DARIA

2015-2021

Carro PSF Bocarra

PASSEIO

DARIA

Pdflo Sauda

DilrlloCabralia
PoitoSailM
PoslaSaiMa
amis CaMiB

Pono Sauda
nsailsCabnlla
Pcalo SaOda
DWilg inuM
PoUoSiCida
Dflnto inuUa

i

Omio inuSia '
Poals Sauda
Oiutlo inutai

Carro P S. SaidtarSl.

Pdtle Sadda
DtiSadaPiatt

Carro PS.

Potto Sadda
DULSsaaPietl

PoNo Sadda
DU. SadaRili

B
B
B

SIMILAR
SIMILAR

GOL/KA/OKIX/
SIMILAR

COLFKAiOMX' '
SIMILAR

GOL/KA'ONIX/
SIMILAR

GOL/XA'ONIX/
SIMILAR
GOLFKA'ONIX/
SIMILAR

GOLfXA'ONIX/
SIMILAR
GOLrKA/CNIX/
SIMILAR
GOL'KA/CNIXr

SIMILAR
GOurHA/ONIX/
SIMILAR

QOLIKA/ONIXr
SIMILAR
GOL'KA/ONIX'

rvttnw PjUuidi*

PoaioSaCida
Dal SaOi Rail

SIMILAR

G(H.rXA/ONIX/

CKiralio

Petld Sauda

SIMILAR

GOL/KA/ONIXr
Carro PSP Cabralia

DIVERSOS

Dst SedaPiDIl

SIMILAR

GOL/KArONIxr

nsCanoucu

DIVERSOS

SERV1Q0S

Poiia Sauda

GOL/<A'OWX/
GOL/KA/ONIX/

SERWCOS

Garagam

MODELO

70TAL

Afltdnlo

Suceue

SECRETARIA
DE OBRAS

Sarv. Carro Soooioila

SECRETARIA
DE OBRAS

Sarv. Carro Seenrtana
Obrat

SECRETARIA
DE OBRAS

Serv Carro Soaotana

SIMILAR
GOL/KA/ONlXr

SIMILAR
QOL/KA/ONIX/

SIMILAR
GOL/KA'ONIX/

SIMILAR
SOL'XA/ONIXr
SIMILAR
GOL'KA'ONIXr
SIMILAR

SIMILAR
GOirKAIONIX/
SIMILAR
GOL/KA(ONiXr
SIMILAR

2015-2021

STRAOAI MONTANA/
SAVEIRO'SIMILAR

2015-2021

RANGER/SIMILAR

PICKAP
UECM5

SIMILAR

GOL/KA/OMX'

GOLrKA/ONIXr
SIMILAR

Oora>

CWfts

SIMILAR

QOL/KAFONIXr

GOirKA/ONlxr

FalRadomacnnlw

Carro P. S. Rid do
ConlM
CsnoP.S Bom

SIMILAR
COLrKA/ONIXr

HILUX/S1D'

LU6ARES
STRAOA/MONTANA)
2013-2021

SAVEIRO'SIMILAR
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PICKAP
SECRETARIA

DE OBRAS

Sorv. Carro SooelBna
OLrtu

SECBETAfllA
DE OBRAS

So(v owsos v«rM«

SECRETARIA
DE OBRAS

Serv. Olvsrsos
EaUaarao

SECRETM^IA
DE OBRAS

Sarv Cacarrba inubiB

PEQ.2

201J-2021

STRADA/MONTANA/
SAVEiRO/SIMILAR

20I3-2O21

STRADA/MONTANA/
SAVEiRO/SIMILAR

LUGARES

PICMP

STRADA/MONTANA/
2013-2021

PEQ.E

CACAMBAZ

CACAMBA2EIX0S

2015-2021

EIXOS

SECRETARIA
DE OBRAS

Safvi^ da tranp

SECRETARIA

Sorv. Ca^siTiba

CACAMBAS

DE OBRAS

Steralana Oeraa

EIXOS

SECRETARIA

Vagans Inutaa

STRADA/MONTANA/

2013-2021

SAVEIRO/SIMILAR

Oiuaa inuBIa

CACAMBA a EIXOS

2015-2021
2015-2021

desaOde

Hemodialtae

SECRETARIA
OESAUDE

ViagaRt Bnimado

VAN 17

KomodfafiBa

LUGARES

2015-2021 1

Serv Carro vSgSSnda

QARAGEM

Divanai Viagens Sada

2015-2021

Diver» Vi^ani Sada

2015-2021

DIverui Valgens SaOa

2015-2021

2015 - 2021

SanllAila

GOLfKA'CNIX/
SIMILAR

Sarv<;oi da Tranpona»
CRAS
SECRETARIA

a

DEASS.

SOCIAL

SerA^B da uanaponaa

Sarv. Carm Cam Sad
Airbiania

Serv Tmp.Coodl da
Cttralla

Sarv Trarp. Coord, da
inubia
SECRETARIA

Sarv. da Enlr. da

DEEDUCACAO

marenda pala

Bl
Bl
i
B
B

SECRETARIA

Sarv. da Enlr. da

DS EOUCAOAO

maranda Inubia

SECRETARIA

Sarv, da Entr. da
marandaCabr^

DEEDOCA^U)
SECRETARIA
DE

AGfilCULTURA
GASINETEDO
PREFEITO

VEICULONOVO

VBCDLO NOVO
VaCULO NOVO
VaCULO NOVO

VEICULONOVO
VEICULO NOVO
vecuLONovo
VBCUlO NOVO

VaCULONOVO
VBCULO NOVO

GOL/KA/ONIX'
SlUILAR

2O1S-2021

CRAS

Serv. Da EdueagSe

HlLUX/aiO/

2015-2021
unuTAHiO
7 LUGARES

2015 - 2021

PASSEIO

2015 - 2021

PASSEIO

2015 - 2021

RANOER'SIMILAR
SRN/0(»LO/
SIMILAR
GOL/KA/OWX;
SIMILAR
GOL/XA/ON(X/
SIMILAR

PICKAP

STRAOA/MONTANA r
SAVEIRO'SIMILAR

PEQ.2
LUGARES
RCKAP

STRADA/MONTANA/
SAVEIROrSIMILAR

2016 - 2021

PEO-2
LUGARES
PICKAP

STRADA/MONTANA/
SAVEIRO/SIUILAR

PEO 2
LUGARES

STRADA/MONTANA/
SAV^RO/SIMILAR

Carrouuiiiano para
sarv. Ovaraoa

CarrsUalllano para

•arv Ctvenoa

Carro pataalo pan
saiv. Dvarsoa
Cam paisoia pen
larv Olvanoa

Cairo pesaeM para
aaiv dvonoa

Carro paualopan
urv. DivanoB

Carro pai.iels pan

tan. Divarasa
Carro paualo pan
Ban. DIvarfiOB

Cam passalo pars
larv DivaraoB

Cam paatalo para
laiv Olvaiaai

Cam patsaia pan
tarv DivaraOB

HILUX/PAJERO/

UENSAL

sarv DversoB

Cam pasMto para

SPRINTER/DUCATO
/SIMILAR

wri.iwy.H.mni

SECRETARIA
DE SAODE
SEOEPtATA
QARASEM
SEDE PIATA

SAVEIRO/SIMILAR

LUGARES

SIMILAR

GOL/KA/GNIXr

PASSEIO

UENSAL

2020 - 2021

PASSEIO

UENSAL

2020-2021

PASSEIO

UENSAL

20ZD-2021

PASSEIO

UENSAL

2020 - 2021

SlUILAR

GOL/KA/ONIX/
SIMILAR
GOL/KA/ONIX/

PASSEIO

UENSAL

2020 • 2021

PASSEIO

UENSAL

2020 • 2021

PASSEIO

UENSAL

2020-2021

PASSEIO

UENSAL

2020-2021

PASSEIO

UENSAL

2020 - 2021

PASSeO

UENSAL

2020-2021

Valor total para 12 meses: R$
Validade da Proposta:
dias;

(valor porextenso)

SIMILAR

I

I
GOL/KA/OMX/

SlUlLAR
GOL/KA/ONIX/
SIMILAR
GOL/KA/ONIX/
aWLAR
GOL/KA/ONIX/
SIMILAR

GOL/KA/ONIX/
SIMILAR

ESTADO DA BAMIA
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Nos pre^o dos services propostos eslao inclusos todos os custos diretos ou indiretos e as mcidSncias
fiscais requeridos para sua execu^lio, de acordo com as condipoes estipuladas nos projetos,

especificaqfies e demais documentos da licitaqao, e constituirao. assim, a sua dnica remunera^So pelo
objeto a ser contratado
de

de 20

razAo social
CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
AX

•C/i/'.' 4fS.70^-^WO

CXrJ: IJ.67S.6,'iI/{)00J'S0- 7i'/'7«v: {77j 1479-2/JQ7^/16

ANEXOIV

TERMO DE ADESAO AO SISTEMA DE PREGAO ELETRONICO DA

BLL- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL

Natureza do Licitante(Pessoa FIsica ou Juridlca)
RazSo Social:

Rama de Atividade:

Enderego:
Complemento:

Balnro:

Cidade:
CEP:

CNPJ;

Telefone Comeioial:

InsciigSo Estadual:

Representante
Leaal:
E-mail:
Telefone Celular.

Whatsapp:

Resp.
Financeiro:
E-mail
Financeiro:

Telefone:

E-mail para Informatlvo de edital

ME/EPP:( ) SIM ( )NSo
1. For meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesSo ao

Regulamento do Sistema de pregko Eletrdnico da BLL • Bolsa de Licitagdes do Brasil do qua!
declara terpleno conheclmento, em conformidade com as disposigoes que seguem.
2. SSo responsabilidades do Licitante:

i.

Tomar conheclmento de, e cumprir todos os dispositivos constantes das editais de negdcios

dos quais venha a participar;

a. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentagao exigida nos editais
para fins de habllitagao nas licitagoes em que for vencedor;

Hi. Observar a legislagao pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais
nonnas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil, dos
quais declara terpleno conheclmento;

iv. Designar pessoa responsdvel para operar o Sistema Eletrdnico de Licitagdes, conforme
Anexo III.I

V; Pagar as taxas pela utilizagSo do Sistema Eletrdnico de Licitagdes.

3. 0 Licitante reconhece que a utHizagio do sistema eletrdnico de negociagao impiica o

pagamento de taxas de utiiizagao, conforme previsto no Anexo iV do Regulamento do
Sistema Eletrdnico de Licitagdes da BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil.
4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil a expedir boleto de

cobranga bancdria referente as taxas de utiiizagao ora referidas, nos prazos e mndigdes

ESTADO DA I3AHIA
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definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletronico de Licitagoes da BLL • Bolsa
de Licitagoes do Brasil.

5. 0 presente Termo 6 por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo,
pelo Licitante, mediante comunicagSo expressa, sem prejuizo das responsabiiidades
assumidas durante o prazo de vig§ncia ou decorrentes de negdcios realizado e/ou em
andamento.

0 Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos atd a data da ultima
utilizagBo do Sistema, e/ou atd a conclusao dos negdcios em andamento. Responsabilizando-

se pelas informagdes prestadas neste Termo, notadamente as informagoes de cadastro,
alteragdes contratuais e/ou de usudrios do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de
Licitagoes do Brasil qualquer mudanga oconida.

Local e data:

(Assinaturas autorlzadas com firma reconhecida em cartorio)

OBSERVACAO: 0BRIGAT6RI0 RECONHECER

FIRMA (EM

CART6RI0) DAS

ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAQOES

E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO(AUTENTICADAS).

ESTADO DA BAHTA
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ANEXO IV.1

ANEXO AO TERMO DEADESAO AO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAQOES DA
BLL - BOLSA DE LICITAQOES DO BRASIL

INDICACAO DE USUARIO DO SISTEMA
Razao Social do LicHante:
CNPJ/CPF:

Operadores

1

Nome:

CPF:
Telefone:

Fax:

FungSo:
Celulan

I E-mail:

1

Whatsapp
2

3

Nome:

CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp
I Nome:
CPF:

Fungao:
Celular
E-mail:

Telefone:

Celulan

Fax:

FungSo:

I E-mail:

Whatsapp
0 Licitante reconhece que:

i.

A Senha e a Chave Eletronica de identificagao do usuStio para acesso ao sistema sao de
uso exclusivo de seu titular, nSo cabendo S BLL - Boisa de Licitagdes do Brasil nenhuma

responsabilidade por eventuais danos ou prejulzos decorrentes de seu uso indevido;
«.

0 cancelamento de Senha ou de Chave Eletrdnica poderS ser feito pela BLL - Bolsa de

Licitagdes do Brasil, mediante solicitagSo escrita de seu titular ou do Licitante:
Hi. A perda de Senha ou de Chave Eletrdnica ou a quebra de seu sigilo deverS ser
comunicada imediatamente a BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil para o necessSrlo
bloqueio de acesso;

iv.

O Licitante serS responsSvel por todas as propostas, lances de pregos e transagdes
efetuadas no sistema, por seu usuSn'o, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes
e verdadeiros; e o nao pagsmento das taxas ensejarS a sua inclusao no cadastro de

inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil. no Servigo de ProtegSo de Credito
e no SERASA e ao automStico cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrdnica.
Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em carlorio)
ANEXO V
X//

ESTADO DA I3AI HA
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CUSTO PELA UTILIZAQAO DO SISTEMA
- SOMENTE PARA 0 FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisigSo:

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote/item adjudicado, com vencimento em

45 dias apds a adjudicagSo - limitado ao teto maxima de RS 600,00 (seiscentos reais)
por lote adjudicado. cobrados mediante bolelo bancdrio em favor da BLL - Bolsa de
Licitagdes do Brasii.

Editais publicados pelo sistema de registm de pregos:

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento
parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao nOmero de meses do registro) e
sucBSSivas com emissao do boleto em 60(sessenta) dias ap6s a adjudicagao - com

limitagSo do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado. cobrados
mediante boleto bandrio em favor da BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasii.

0 nao pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usudrio ao pagamento de multa
de 2% e Juros moratdrios de 1% ao mes, assim como inscrigao em servigos de protegSo ao

crddito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastre dos inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitagdes
do Brasii e ao autorndtico cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrdnica.

Em caso de cancelamento pelo drgao promotor (comprador) do pregSo realizado na

plataforma, o licitante vencedor receberd a devolugSo dos /a/ores eventualmente arcades com
0 uso da plataforma eletrdnica no respective lote cancelado.

DA UTILIZAQAO DECELULAS DEAPOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratagSo de sociedades CELULAS DE APOlO (corretoras) para a representagSo
junto ao sistema de PREGOeS. nao exime o licitante do pagamento dos custos de uso do
sistema da BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasii. A corretagem ser^ pactuada entre os o licitante
e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO UCITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuimos com todos termos contidos neste
anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expresses termos.
Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartorio)
OBSERVACAO:

OBRIGATORIO

RECONHECER

FIRMA

(EM

CARTORIO)

ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTER
EJOU BREVE RELATO EJOU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

KSTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
/Vtiffj

SK. <'fnfro - CK!': 46.76S-0()lt

CX/'J; /J.67f.6S7-l)OOJ-Mt. Tfl/Fur:(77) H79-2I30/2116

ANEXO VI

PREGAO ELETRdNICO - SRP• N*> 010/2021

DECLARAQAO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF

N°

sediada.

(Enderego Completo)

Declara. sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedlmento
llcitatdrio, sob a modalidade Pregao Eletrbnico n°
instaurada pela
Prefeitura Municipal de
, que nao fomos declarados iniddneos para licitar ou
contratarcom o Poder PObiico, em qualquerde suas esferas.

Por ser expressao de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e NOmero da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaragSo deveri ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
can'mbada com o numero do CNPJ.

ESTADO DA BAHIA
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ANEXO VII

PREGAO ElETRONICO - SRP - N" 010/2021

DECLARAQAO
(Nome da Empress)

CNPJ/MF

/V®

sedlada

(Enderego Completo)

Declare, sob as penas da Lei, que ati a presents data inexistem fatos

impeditivos para sua habilitagao no presente processo e que esta ciente da
obrigatoriedade de declarer ocon-encias posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Numero da Carteira de Identidade do Declarants)

OBS. Esta declaragao deveri ser emitida em paps! timbrado da empresa proponente e
carimbada com o nOmero do CNPJ.

^

ESTADO DA BAHIA
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ANEXO VIII

PREGAO ELETRdNICO • SRP ■ N" 010/2021

DECLARAQAO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF

N°

sediada

(Enderego Completo)

Declaro que nSo possulmos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados
menores de 18(dezoito) anas em trabalho notumo, pen'goso ou insalubre e em qualquer
trabalho, menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condigSo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, em observSncia i Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que acrescentou o
inciso V ao art. 27 da Lei Federal n° 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e NCimero da Carteira de Identidade do Declarante)

1) Esta declaragao dever^ ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o nOmero do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendlzes devera declarer essa
condigSo.

ESTADO DA BAHIA
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ANEXOIX

PREGAO ELETRONICO ■ SRP - N" 010/2021

DECLARAQAO

Modelo dB Declaragao de Enquadramento em Regime de Tributagao de Micro Empress
ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipdtese do iicitar^te serME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ / MF n", sediada (enderego completo) Declaro (amos) para
todos OS firjs de direito, especificamente para participagao de iicitagSo na modaiidade de

Pregao, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC
123/2006.

Local e data

Nome e n" da c6duia de identidade do declarante

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
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ANEXOX

PREGAO ELETRdNICO ■ SRP - N° 010/2021

DECLARAQAO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao qua consia do edital do
PregSo

da

Prefeilura

Municipal

de

,

que

a

empresa
tomou conhecimento do Edital e de
todas as condigdes de participagSo na LicitagSo e se compromete a cumprir todos os
termos do Edital, e a fomecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:

ESTADO DA I3AHIA
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ANEXO XI

PREGAO ELETRONICO - SRP - N"010/2021

declaraqAo
(RazSo Social)_
CNPJ/MFN°

Sediada

(Enderego Completo)
Declara, sob as penas da lei. que na qualidade de proponents de procedimento
licitatdn'o sob a modalidade

n"

, instaurada pelo Municlpio de

, nSo Integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado
pOblico ou membro comissionado de orgSo direto ou indireto da Administragao
Municipal.
Por ser verdade, flrmamos o presente.

Local
Nome do declarante

08S. Esta declaragSo dever^ ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o nOmero do CNPJ.

ESTADO DA BAHIA
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ANEXOXII

ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS
PREGAO ELETRGNICO ■ SRP - N" 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 064/2021

ATA DE REGISTRO DE PREQOS N."

/2021

Pelo presents instrumento, o 6rg§o contratante o MUNICiPIO DE PIATA - BA, Pessoa
Juridica de DIreito Publico tnterno, com sede na Praga Izidro Viana ,38, Centre Plata-BA,
CEP 46.765-000, Inscrlto no CNPJ sob nOmero 13.675.681/0001-30, neste ato

representado pelo ordenador, (NomeAutorldade] portador da Cedula de Identidade n"
[Documento2Autoridade]. e Inscrlto no CPF/MF sob o n® [DocumentoAutoridade], nos termos
da Lei n® 8.666/93, e suas alterapOes. da Lei 10.520/2002, e considerando o resultado do
PregSo Eletrdnico n® 00/2021, homologado em [DataHomologacao], integrante do Processo

Administrativo n® [NumAdmProcessol, por deliberagao do Pregoeiro designado por esta
Municlpalldade,

resolve REGISTRAR

OS PREQOS da empresa

[RazaoSoclalParticipante],
CNPJ
n®
[DocumentoParticipante],
com
endere$o
[EnderecoPartlcipante], CEP [CepParticipante] - [CidadeParticipante], representada por
[NomeRepresentante], Carteira de identidade n° [Documento2Representante], inscrito no CPF
n® (DocumentoRepresentante], observadas as condi?5es do Edital que regem o Pregao e
aquelas enunciadas nas cISusulas que seguem;
1- DOOBJETO:

1-

A presents ATA tern por objeto o REGISTRO DE PREQO^S para futura e eventual a

contratagao de empresa especializada para a PRESTA^AO DE SERVIQOS DE
LOCAQAO DE VEICULOS, conforms quantidades e especificagoes contidas no Termo de
Referenda e demais anexos do Edital, de execugSo parcelada, durante o perlodo de 12
(doze) meses.

1.1-

Do orgSo contratante o Municlpio de Plata-BA., descritos no "DEMONSTRATIVO DE

ITEMS REGISTRADOS". anexo a esta ATA;

1.2- As obrigagoes assumidas, as normas e Instrugoes constam do Edital Licitatorio e seus
respectivos anexos, juntamente com a proposta. que passam a fazer parts integrante deste
instrumento, independentemente de transcrigoes.
2- DA VIGENCIA;

2.1-

A presents ATA terS vigfinda pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua

publicidade;

2.2Durante o prazo de vigSncIa desta ATA, o 6rgSo contratante nSo ficarS obrigado a
efetivar as contratagSes que dela poderiam advir, ficando-Ihe facuteda a adpgio de outros

M/B/u estado da bahia
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meios, respeitada a legislagSo relativa as licitagoes.
3- DAVINCULAQAO:

3.1- 0 disposto na presente ATA devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as condigSes avengadas no Edital Licitatorio, sendo observado o disposto na Lei n®
10.520/2002, o Decreto Municipal n® 87/2009, bem como. no que couber, as determinagSes
constantes da Lei n° 8.666/1993 e suas posteriores alteragSes, e das demais normas que
dispdem sobre a mat^ria.

4- DAS OBRIGAgOES DE MANTER AS CONDIQOES DE PARTICIPAQAO OU
HABILITAQAO EXIGIDAS NA LICITAQAO:

4.1As condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas no Edital Licitatorio deverao ser
mantidas pela empresa reglstrada durante toda a vigdncia da presente ATA,ficando facultado
ao brgSo contratante. a qualquer momento, exigir a apresentagao de parte ou totalldade dos
documentos apresentados quando daquelas fases.
5- DOS PREQOS E DA PESQUtSA DE MERCADO:

5.1-

Os pregos ofertados pela empresa adjudicataria da licitagSo, signataria da presente

ATA, constam do "DEMONSTRATIVO DE iTENS REGISTRADOS", anexo;

5.2-

0 6rg§o contratante podera promover ampla pesquisa de mercado, de forma a

comprovar que os pregos reglstrados permanecem compatlvels com os praticados no
mercado, condigSo indispensdvel para a solicltag§o de aquisigio e/ou publicagSo perlddica no
Didrio Oficial do Municlpio.
6- DAS CONDIQOES DE FORNECIMENTO:

6.1A contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acr6scimos que se fizerem necess^irios em ate vinte e cinco por cento (25®/o) do valor Inicial
atuallzado desta ATA:

6.2Os produtos deverSo estar de acordo com as exigdncias do Cddigo de Defesa do
Consumidor, especialmente no tocante aos vicios de qualidade ou quantidade que os tornem

Imprdprios ou inadequados ao consumo a que se destlnam ou ihes dimlnuam o valor,
conforme o artlgo 18 do referldo diploma legal;

6.3-

Ocorrendo a rejelgSo em algum material, a contratada serd notlficada pelo destinatarlo.,

0 drgao contratante, para a retirada do mesmo dentro do prazo que Ihe serd flxado, cabendoIhe efetuar as corregdes cabivels;
6.4A recusa da contratada em atender o estabelecido no item anterior Implicard em
aplicagao das sangdes previstas na presente ATA;
6.5-

A contratada ser6 a Onica responsdvel pela qualidade do(s) materials(s) entregue(s);

6.6- A empresa deverd oferecer formalmente um Termo de Garantia, nos termos do Art. 18
do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/90), que deverd ser entregue junto com o.
objeto da Licitagao, pelo prazo de [ValldadeContrato] a partir do recebimento definitivo
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do(s) produlos(s) pela Central de Abastecimento/SMS. entendendo como tal a data de
adimpiemento;

6.7- A contratada devera observar, na execupao da presente ATA o disposto na legisiapSo
federal, estadual e mLtnicipal, em tudo aquilo que for aplicavel;

6.8-

Dentro do prazo de vig§ncia desta

ATA, a Contratada ser6 obrigada ao

fomecimento dos materials desde que obedectdas todas as suas condigdes, conforme
previs§o do Edital Licitatbrio que precedeu a sua formalizapao.
7- DO PAGAMENTO:

7.1- 0 pagamento Serb efetuado mediante 0 processamento dos documentos de cobranga
apresentados pela contatada, num prazo mbximo de [PrazoPagamento], contados da data do
adimpiemento da obrigagao, considerada como tal a data em que a nota fiscal for certlficada
pela fiscalizagao do brgbo contratante, que deverb ocorrer ap6s as verificagQes conslantes do
subitem 10.2 desta ATA;

7.2- Na eventualldade de dOvldas quanto a alguma parte do documento de cobranga,
o 6rgao contratante efetuara o pagamento da parte efetlvamente aprovada e a empresa
contratada prestarb os esclarecimentos necessbrios para liquidagbo do saldo devido;
7.3Do montante devido, serSo deduzidos os valores referentes a retengao de Ttibutos e
Contrlbulgdes nos termos e gradagbo da leglslagbo fiscal pertinente;

7.4- Os pagamentos serbo efetuados mediante depbsltos bancbrlos. Para tanto, a contratada
deverb Informar, no documento de cobranga, seus dados bancbrlos (nome e nCimero do banco;
nome e cbdigo da agbncia; e nOmero da conta corrente);

7.5- Considerando a forma peculiar de pagamento adotada pela Adminlslragbo Publica, com
a utilizagao de deposito direto na conta corrente da contratada, e defeso b futura contratada a
emissbo de duplicates em fungao do acordo a ser celebrado, A emissbo desse titulo de
crbdito, sem prejuizo das providbnctas judlciais cabiveis, por caracterlzar llicito grave,
equlparbvel a emissbo de "dupllcatas simuladas", demandarb o sanclonamento da contratada
com uma das penas prescrltas nos incisos ill e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93, peio
fato desse ato enquadrar-se na situagao disposta no Inciso III, do art. 88, do mesmo diploma
legal;

7.6O pagamento sd serb efetuado ap6s a verificagbo da manutengbo da habllitagao da
contratada, seja atravbs da consuila ON-LINE no CADASTRO GERAL para comprovagao de
que se encontra em dia com suas obrigagoes para com a Receita Federal e com o sistema da
Segurldade Social, mediante apresentagbo da Certidbo Negatlva de Dbblto junto ao INSS
e do Certiflcado de Regularldade junto ao FGTS e Tributes Federals;

7.7Caso a ATA seja assinada com o CNPJ da filial diverse daquele apresentado na
sessbo pOblica pela matriz, com a consequente emissbo da Nota de Empenho e Nota Fiscal
com 0 CNPJ da filial, o pagamento s6 serb reallzado apos a constatagbo da regularidade da
filial relativa b Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servlgo
(FGTS), mediante consults ou apresentagbo das respectivas certidQes sem prejuizo do
estabelecido no Item acima transcrito;

7.8-

Conforme disposto no artigo 38 do Decreto 93.872 de 23 de dezeraffiro de 1986,
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alfnea "d" do incise XiV do artigo 40 da Lei 8.666/93, o pagamento pelos produtos poderS ser.
conforme a necessidade no 6rgao contratante, antecipado, mediante a apresentagSo de
seguro-garantia ou fianga banc^ria, no valor total da parcela adiantada.
8- DAS PENALIDADES E SANQOES ADMINISTRATIVAS;
8.1-

A Contratada, na hipdtese de inadimptSncIa parcial ou total, ressalvados os casos

fortultos ou de forga maior previstos na presents ATA, devidamente comprovados, estard
sujeita as seguintes penalidades, garantida a sua pr^via defesa no respectivo processo;
8.1.1- AdvertSncia;
8.1.2- Multa; e.

8.1.3- Suspens3o tempordria do direito de participar em licitagSo e impedlmento de
contratar com a Municipalidade de Piati-Bahia por prazo n3o superior a dois (2)anos.
8.2-

Das Multas:

8.2.1- As multas impostas 3 Contratada serio descontadas dos pagamentos eventualmente
devldos, ou ainda, quando for o caso, cobrada judlcialmente;
8.3-

8.3.1-

Da aplicagao das penalidades;

As penalidades serao aplicadas administratlvamente, Independentemente de

interpelagao judicial ou extrajudlcial.
8.4-

Da cumulatividade:

8.4.1- A aplicagao da penalidade "multa" nao impede qua o drgao contratante rescinds
unilateralmente o acordo e venha a apllcar, cumulativamente, a sangSo prevista no subitem
8.1.3.

8.5-

Da aplicagio das multas;

8.5.1- Multa por atraso da entrega;

8.5,1.1- As multas, caso aplicadas, serSo calculadas tomando por base o valor total da
parcela em atraso devidamente atualizado, conforme Indice adotado para a atuaIlzag3o
monet3ria no valor de 0,5% (cinco d6cimos por cento) por dia de atraso at6 o trigesimo dia.
8.5.2- Multa compensatdria;

8.5.2.1- Decorridos mais de trinta (30) dias de atraso da entrega do objeto, ser3 aplicada uma
multa compensatdria de 10% (dez por cento) do valor do objeto, pelos danos causados pela
inadimplencia do fornecedor.
8.6-

Caso a Contratada descumpra o que preve o item 6.3 desta ATA, ser-lhe-3 aplicada

multa correspondents a 0,1% (um ddcimo por cento) por dia sobre o valor do bem rejeitado,
a contar do tdrmino do prazo estabelecido naquele item para retirada da mesma.
9- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:
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9.1- O Registro de determinado prego poderS ser cancelado, de pleno direito, quando;
9.1.1- O Fornecedor nao cumpriras obrigagoes constantes desta ATA;
9.1.2- 0 Fornecedor der causa a rescisSo administrativa de acordo (ou instrumento

equivalente) decorrente de Registro de Pregos, a criterio do orgao contratante;
9.1.3- Em qualquer das hlpdteses de inexecugSo total ou parcial de acordo (ou instrumento
equivalente) decorrente de Registro de Pregos, se assim for decidido pelo 6rg§o contratante;
9.1.4- NSo aceitar reduzir o(s) pregoCs) registrado(s) se este(s) se tornar(em) super[or(es)
ao(s)

praticado(s) no mercado;

9.1.5- For raz5es de interesse pOblico devidamente demonstrado ejustificado pelo 6rg§o
contratante;

9.1.6- Pelo Fornecedor, quando. mediante sollcltagao por escrito, comprovar estar
impossibllilados de cumprir as exigSncias desta ATA. ou, a juizo do 6rgao contratante, quando
comprovada a ocorrfincla de qualquer das hipoteses previstas no art. 78, Incisos Xlll a XVI, da
Lei n® 8.666/93.

9.2- A comunicagio do cancelamento do prego registrado, nos casos previstos neste item,
ser^i feita pessoalmente ou por correspondfencia com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante ao processo de administragao da presente ATA, assegurado o prazo de 5(cinco)
dias Oteis para apresentagio da defesa.

9.3No caso de ser ignorado, incerto ou inacesslvel o enderego do Fornecedor, a
comunlcagao sera feita por publicag§o no Diario Oficial do Munlclpio. considerando-se, assim,
para todos os efeitos, cancelado o prego registrado.
10- DA FISCALIZACAO:

10.1- A Reglstrada devera facilitar o trabalho de fiscalizagSo a cargo do 6rg§o contratante;
10.2- A fiscalizagSo do cumprlmento do acordo decorrente desta ATA sera exercida por
servldor habilltado, deslgnado formalmente pelo 6rg3o contratante, para tal, investido de
plenos poderes para:
10.2.1- Recusar o material em desacordo com o objeto;

10.2.2- Promover a liquidagao do respectlvo documento de cobranga;

10.2.3- Tomar as agSes Iniclais para a consecugSo das medidas cablveis para os casos
amparados petos itens 8 e 9 a serem executados pelo drgSo contratante;
10.2.4- Tomar quaisquer outras medidas julgadas necessdrias para a perfeita execugSo
do objeto.

10.3- A cada entrega de velculo, o drgao contratante podera selecionaj^ seu criterio, o tipo
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dos (tens enlregues, a fim de serem submetidas a exames, visando a verifica^ao do
cumprimento das condigbes estabelecidas no Edital Licitatbrio. 0 tempo mbdio de anblise e de
30 (trinta) dias. As despesas decorrentes dos exames a serem realizados serSo custeadas pelo
brgio conlratante;

10.4- A rejeigbo dos itens n§o justificara atrasos em relagao ao prazo de entrega fixado.
11- DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORgA MAIOR:

11.1- SerSo considerados casos fortuitos ou de forga maior, para efeito de cancelamento

da ATA ou nio aplicapgo de multas, os inadimplementos decorrentes das situapoes a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto
do acordo;

11.1.1- Grevegerai;
11.1.2- Calamldade pOblIca;
11.1.3- Interrupgao dos meios de transporte;

11.1.4- Condigbes meteorologicas excepcionalmente prejudicials; e,

11.1.5- Outros casos que se enquadrem no parbgrafo unico do art. 393 do Novo Cbdigo
Civil Braslleiro.

11.2- Os casos aclma enumerados devem ser satisfatoriamente justificados peia Contratada
perante o brgSo contratante;

11.3- Sempre que ocorrerem situagoes que tmpliquem caso fortuito ou de forga maior, o
fato deverb ser comunlcado ao 6rg§o contratante, atb 24 horas apds a ocorrbncia. Caso nao
seja cumprido este prazo, o inlcio da ocorrbncia serb considerado como tendo sido 24 horas
antes da data de solicitagSo de enquadramento da ocorrbncia como caso fortuito ou de forga
maior.

12- DA CONTRATAgAO:

12.1- O compromisso para fomecimento dos materiais registrados nesta ATA ser^ efetivado
atravbs de emissao de nota de empenho especlfica com a empresa, que terb forga de contrato;

[NomeAutoridade]

[RazaoSocialParticipante]
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[CidadePromotorSemUF],[DiaAtual] de[MesAtualNome]de [AnoAtual]

DEMONSTRATIVO DOS ITENS REGISTRADOS

