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PREGAO ELETRONICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREpOS ISRP - N° 011/2021

Regido pelos seguintes dispositivos legais: 0 procedimento licitatorio obedecer^,
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 Instrug^o Normativa SLTl/MP n® 01, de 19 de Janeiro de 2010, da
lnstru55o 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, subsidiariamente, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de
1993, com as altera^des posteriores.
OBJETO

Constitui objeto da presente llcita9ao o REGISTRO DE PREQGS para futura e eventual a
contrata^So de empresa especializada para prestagao de Servi90s de engenharia na
adequagao das ruas dos Povoados de Vaquejador, Beia Sombra, Vereda e Felizardo no
DIstrito de Cabralla neste Munlclpio de, conforme quantidades e especifica^des contidas no
Termo de Referenda e demais anexos deste Edital.

SESSAO POBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS; das OShOOmin do dia 03/05/2021 ds OShOOmin do dia
12/05/2021.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h05min as 08h59min do dia 12/05/2021.

INICIO DA SESSAO DE DtSPUTA DE PRE^OS: as OShsOOmin do dia 12/05/2021.

LOCAL: www.bllcompras.com(www.bll.org.br "Acesso BLL Compras")
Para todas as referSncias de tempo sera observado o horario de Brasilia (DFL

Note: Documentos de habilita^So dever3o ser anexados obrigatoriamente na plataforma, sob
pena de inabi[ita9ao (item 9.0 e subitens do Edital), ressaivado as observagOes constante do
referido item.

Pregoeiro: JADER LUIZ AZEVEDO DA RAIMA
LOCAL: www.bllcomDras.com

Senhor Licitante, informamos que a comunicagSo de eventuais alteragoes e retificagdes no
instrumento convocatdrio, bem como informagfies adicionais sobre a presente licitagao estarSo

disponlveis no site httDs://www.Diata.ba.Qov.br/Site/DiarioOficial. sendo responsabilidade
exciusiva do licitante o acompanhamento de possiveis aiteragdes atravds do referido site.
PiatS - BA., 27 de abril de 2021 - Jader Luiz Azevedo da Paima - Pregoeiro
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PREGAO ELETRdNICO - SRP•

011/2021

Toma-se pOblico, para conhecimento dos interessados, qua 0 MUNICfPIO DE PIATA ESTADO DA BAHIA. pessoa jurldice de direilo Publico inscrita no CNP:13.675.681/0001-30
atrav^s do PREGOEIRO, designado pelo DECRETO n" 029/2021, confonve autorizagoes
contidas no processo administratlvo N" 057/2021 realizara licitagSo na modalidade de

PREGAO ELETRdNICO. com crit^rio de julgamento do lipo "MENOR PREQO GLOBAL",
objetivando o REGISTRO DE PREQOS para future e eventual a contrata5§o de empresa
especializada para prestagSo de servigo de Servlgos de engenharia na adequagao das ruas
dos Povoados de Vaquejador, Be/a Sombra, Vereda e Felizardo no Distrito de Cabralia
neste Municipio de. a ser realizado na forma eletronica, em quantidades e especificagoes
contidas no Termo de Referenda e demais anexos deste Edital, a serjulgado 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

InstrugSo Nonriatlva SLTI/MP n° 01. de 19 de Janeiro de 2010, da InstrvgSo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 26 de abtil, 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 exigincias
estabelecidas neste Editai.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das OShOOmin do dia 03/05/2021 as OShOOmin do dia
12/05/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h05min as 08h59min do dia 12/05/2021.

INiCIO DA SESSAO DEDISPUTA DEPREQOS:as OShsOOmin do dia 12/06/2021.
LOCAL: www.bllcomDras.com(www.bll.org.br "Acesso BLL Compras")
Para todas as referencias de temoo serd observado o horirio de Brasilia fDF).
1.D0 OBJETO

1.1. Constitui objeto da presents lidtagSo objetivando o REGISTRO DE PRE^OS para futura e
eventual a contratagSo de empresa especializada para prestagSo de Servlgos de engenharia
na adequagao das ruas dos Povoados de Vaquejador, Be/a Sombra, Vereda e Felizardo
no Distrito de Cabralia neste Municipio de Piata, na forma eletrdnica, de interesse da
Prefeitura Municipal de Plata - BA., e seus respectivos fundos, nas condigoes definidas no
Termo de Referenda e demais anexos deste Edital.

1.2. A llcitagSo esfS composta por lots unico, conforms tabela constante do Termo de
ReferSncia.

1.3. 0 ciitSiio de Julgamento adotado serS o menor valor global, observadas as exigSncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.
2. DO REGISTRO DE PREC:OS
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2.1. As regras referenles aos drgSos gerenciador e participantes. bem como a eventuais
adesdes sSo as qua constam da minuta de Ata de Ragistro de Pregos
3.D0 CREDENCIAMENTO

3.1 PoderSo participar desta Licitagao todas a quaisquer empresas ou sociedades,

regularwente estabelecidas no Pals, qua sejam especializadas a cradenciadas no objato desla
licitagao a qua satisfagam todas as exigencias, especrficagdes a noimas contidas neste Edital a
seus Anexos.

3.2 PoderSo participar desta PregSo Eletrdnico as empresas qua apresentarem toda a

documentagSo por ela exigida para respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitagdas a
Leildes.

3.3 ^ vedada a participagSo de empresa am forma de consdrcios ou grupos de empresas.
3.4 Nao poderS participar da licitagao a empresa qua astivarsob falSncia, concordata, concurso
de credores, dissolugSo, liquidagSo ou qua tenha sido declarada iniddnea por drgSo ou
entidade da administragao pOblica direta ou indireta, federal, astadual, municipal ou Distrito
Federal ou qua esteja cumprindo perlodo de suspensSo no Smbito da administragSo municipal.
3.5 0 licitanta deverS estar cradenciado, de forma direta ou atravds de empresas associadas S

Bolsa de Licitagbes do Brasil. atS no mlnimo uma hora antes do horSn'o fixado no edital para o
recebimento das propostas.

3.6 O cadastramento do licitanta deverS ser requen'do acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Instrumento particular de mandate outorgando S operadora devidamente credenciado
junto S Bolsa, poderes especfficos de sua representagSo no pregSo, conforme modelo
fomecido pela Bolsa de Licitagoes do Brasil(ANEXO IV)

b) Declaragao de seu pleno conhecimento, de aceitagao e de atendimento Ss
exigSncias de habilitagao, previstas no Edital, conforme modelo fomecido pela Bolsa de
Licitagdes do Brasil(ANEXO VI) e
c) EspeciTicagdes do produto objeto da licitagSo em conformidade com edital, constando
prego, marca e modelo e em caso de itens especlficos mediante solicitagao do pregoeiro no
Icone ARQ, insergao de catSlogos do fabricante. "A empresa participante do certame nSo deve
ser identificada" Decreto 5.450/05 art. 24 parSgrafo 5®.

d) O custo da operacionalizagSo e uso do sistema, ficara a cargo do Licitante vencedor do
certame, que pagarS a Bolsa de Licitagdes do Brasil, provedora do sistema eletrdnico, o
equNalente ao percentual estabelecldo pela mesma sobra o valor contratual ajustado, a tltulo

de taxa pela utilizagao dos recursos de tecnologia da informagao, em conformidade com o
regulamento operacional da BLL - Bolsa de Licitagdes do Bras/I, anexo V.
3.7 Microempresa ou empresa de pequeno ports, alem da apresentagSo da declaragdo
constants no Anexo IX para fins de habilitagSo, 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 tributagSo 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 auxlllo da equipe de apoio, que teri, em

especial, as seguintes atribuigdes:
a) acompanharos trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questdes formuladas pelos fomecedores, relativas ao certame;

c) abriras propostas de pregos;
d) analisara aceltabilidade das propostas:
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e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relatives aos lances e a escoiha da proposta do lance de manor
pregoi

g) verificara habilitagSo do proponente classrficado em primeiro lugar,
h) declarer o vencedor,

i) receber. examinare decidirsobre a pertinincia dos recursos;

j) elaborara ata da sessSo;
k) encaminhar o processo i autondade supen'orpara homologare autorizara contratagSo;
I) abrir processo admlnistrativo para apuragio de irregularidades visando a aplicagao de
penalidades previstas na legislagao.

4.2.CRBDENCIAMBNT0 NO SISTEMA LICITAQOES DA BOLSA DE LICITAQOES E
LEILOES:

4.2.1. As pessoas juridicas ou firmas individuals interessadas deverao nomear atravds do
instrumento de mandato previsto no item 3.6 "acom firma reconhecida, operador devidamente
credenciado em qualquer empresa associada a Bolsa de Licitagdes do Brasil, atribuindo

poderes para formular lances de pregos e praticar todos os demais atos e operagdes no site:
www.bll.org.br.

4.2.2. A participagao do licitante no pregao eletrdnico se dari pormeio de participagSo direta
ou atravds de empresas associadas d BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil, a qua! deverd
manifestar, por meio de seu operador designado, em campo prdpn'o do sistema, pleno

conhecimento, aceitagao e atendimento as exigdncias de habilitagSo previstas no Edilal.
4.2.3. O acesso do operador ao pregSo, para efeito de encaminhamento de proposta de prego

e lances sucessivos de pregos. em nome do licitante, somente se darS mediante prdvia
de^nigao de senha privativa.

4.2.4. A chave de identificagSo e a senha dos operadores poderSo ser utilizadas em qualquer
pregSo eletrdnico, salvo quando canceladas por solicitagSo do credenciado ou por iniciativa da
BLL - Bolsa De Licitagdes do Brasil.
4.2.5. E de exclusive responsabilidade do usuSn'o o sigllo da senha, bem como seu uso em
qualquer transagSo efetuada diretamente ou por seu representante, nSo cabendo a BLL - Bolsa

de Licitagdes do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
4.2.6. 0 credenciamento do fomecedor e de seu representante legal junto ao sistema

eletrdnico impiica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungao 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 dIgltagSo da senha
pessoal e intransferlvel do representante credenciado (operador da corretora de mercadon'as) e

subsequente encaminhamento da proposta de pregos, exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico, otiseA'ac/os, data e horSrio iimlte estabeiecido.

4.3.2. CaberS ao fomecedor acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessao
publica do pregSo, ficando responsSvel pelo dnus decorrente da perda de negdcios dianfe da
inobservSncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexSo do seu
representante:

4.3.3. 0 licitante responsabiiiza-se exclusiva e fonnalmente peias transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas proposfas e seus lances, inclusive os atos

praticados diretamente ou por seu representante, exclulda a responsabilidade do provedor do
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sistema ou do 6rg§o ou entidade promotora da licitagSo per eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda pue por terceiros.

4.3.4. PoderSo pariicipar deste PregSo interessados cujo ramo de atMdade seja compatfvel
com 0 objeto desta HcitagSo.

4.3.5. N8o h6 itens especlfico ou exclusivo para a participagSo de microempresas e empresas
de pequeno porte, nos tenvos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006.

4.3.6.Ser^ concedido iratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007,

para o agn'cultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor Individual MEI, nos limitesprevistos da Lei Complementarn" 123, de 2006.
4.3.7.N^o poderSo pariicipar desta licitagSo os interessados:

4.3.7.1.proibidos de pariicipar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
iegislagSo vigente;
4.3.7.2.que nSo atendam ^s condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.7.3.estrangeiros que nSo tenham representagSo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagSo e responder administrative oujudicialmente;
4.3.7.4.que se enquadrem nas vedagdesprevistas no artigo 9° da Lein" 8.666, de 1993;
4.3.7.5.que estejam sob faldncia, concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolugSo ou liquidagSo;
4.3.7.6.0rganizag6es da Sociedade Civil de Interesse PObiico - OSCIP, atuando nessa

condigSo (AcotdSo n° 746/2014-TCU-Plenario).
4.4.Qualquer dOvida em relagSo ao acesso no sistema operacional, poderi ser esclarecida ou
atravds de uma empresa associada ou peios telefynes: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou atravds

da Bolsa de Licitagdes do Brasil ou pelo e-mail: contato^bll.ora.br.
5.

DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

5.1. Os licitantes encaminharSo, exclusivamente pormeio do sistema, concomitantemente com
OS documentos de habilitagSo exigidos no editai, pncposta com a descn'gSo do objeto ofertado e
o prego, ate a data e o horario estabelecidos para aberiura da sessao pubiica, quando, entSo,
encerrar-se-d automaticamente a etapa de envio dessa documeniagao.

5.2.0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habiiitagao exigidos neste Edital,
ocorrerd pormeio de chave de acesso e senha.

5.3.As ti4icroempresas e Empresas de Pequeno Porte deverSo encaminhar a documentagio
de habilitagSo, ainda que haja alguma restrigSo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43,§

da LC n° 123, de 2006.
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5.4. Incumbirii so licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessSo

pOblica do PragSo, ficando responsdvel pelo dnus decorrente da perda de negdcios. diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sue desconexSo.
5.5. At6 a abertura da sessSo pOblica, as licitantes poderSo retirar ou substituir a proposta e
OS documentos de habilitagSo anteriormente inseridos no sistema:
5.6. NSo serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagSo entre as

propostas apresentadas, o que somente oconeri ap6s a realizagao dos procedimentos de
negociagSo e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compoem a proposta e a habilitagSo do licitante melhor classificado
somente serSo disponibilizados para avaliagSo do pregoeiro e para acesso pCiblico ap6s o
encerramento do envio de lances.
6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.0 licitante deverS enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico,
dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitSrio ou percentual de desconto, conforme o caso:
6.1.2. Marca;
6.1.3. Fabiicante;

6.1.4. DescrigSo detalhada do objeto, contendo as informagoes similares S especificagSo do
Termo de ReferSncia: indicando, no que for aplicSvel, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, nOmero do registro ou inscrigSo do bem no drgSo competente, quando foro caso;
6.2.Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3.N0S valores propostos estarSo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciSrios, trabalhistas, tributSrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fomecimento dos bens.

6.4.0s pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serSo de
exclusiva responsabilidade do licitante, nSo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragSo, sob alegagao de erro, omissSo ou qualquer outro pretexto.

6.5.0 prazo de validade da proposta nSoserS inferior a 60(sessenta) dies, a contarda data de
sua apresentagao.

6.6.0 licitante deverS declarer, para cada item, em campo prdprio do sistema BLL, se o produto
ofertado S manufaturado nacional beneficiado por urn dos critSrios de margem de preferSncia
indicados no Termo de ReferSncia.

6.7.Os licitantes devem respeltar os pregos mSximos estabelecidos nas nonnas de reg^ncia de
contratagoes publicas federals, quando participarem de licitagoes pObllcas;
6.8.0 descumprimento das regras supramencionadas pela AdministragSo por parte dos

contratados pode ensejar a fiscalizagSo do Tribunal de Contas do Municipio e, ap6s o devido
processo legal,, gerar as seguintes consequdncias: assinatura de prazo para a adogSo das
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medidas necess6nas ao exato cumprimento da lei, nos teimos do art. 71. inciso IX, da
ConstiluigSo; ou condenagSo dos agentes pOblicos responsAveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejulzos ao er^rio, caso verificada a ocorrincia de superfaturainento por sobre
prego na execugSo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAQAO DAS PROPOSTAS E FORMULAQAO
DE LANCES.

7.1.A abertura da presente licitagao dar-se-i em sessao pOblica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horPrio e local indlcados neste Edital.

7.2.0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que nSo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
viclos insanaveis ou nSo apresentem as especificagdes t6cnicas exigidas no Termo de
Referenda.

7.3.Tambam serS desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4.A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os partlcipantes.

7.5.A nao desclassificagSo da proposta nSo impede o seu julgamento definitlvo em sentido
contririo, levado a efeito na fase de aceitagSo.
7.6.0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarSo da fase de lances.

7.7.0 sistema disponibilizara campo prdprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

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

7.9.0 lance deveid ser ofertado pelo valor total/unitirio do item ou percentuai de desconto,
conforme o caso.

7.10.0s licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o hotdtio fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
7.11.0 licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentuai de desconto
superior ao Oltimo porele ofertado e registrado pelo sistema.

7.12.0 intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidiri
tanto em relagSo aos lances intermedidrios quanta em reiagSo a proposta que cobrir a melhor
oferta dever^ ser, de no minimo 0,01 (um centavo) ou equivalente, em percentuai que
represente este valor, devendo o licitante ter ciente dos critdrios de empate fictlcios de que
trata a Lei 123/02.
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BxpUcagao Adotado o modo de disputa aberto, a previsao do item acima de intervafo
minima de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances e obrigatoria, conforme
artigo 31, parigrafo unico do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019. Ja para o modo
de disputa "aberto e fechado", tal previsSo 6 facultative.

0 subitem acima poder^ ser acrescentado para incluir intervale mfnimo de valor(em moeda
corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique repercussao financeira que
efetivamente diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrugao Normative SLTI/MP n®

03/2013, e do art. 30, §3° do Decreto n" 10.024/19.
7.13.0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo iicitante poder^ variar conforme o

pregao 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 eletrdnico o modo de disputa "aberto", em
que OS licitantes apresentarao lances pOblicos e sucessivos, com prorrogagoes.

7.15.A etapa de lances da sessSo pOblica teri duragao de dez minutos e, apds isso, ser^
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do perlodo de duragSo da sessao publica.

7.16.A pronogagao autom^tica da etapa de lances, de que trata o item anterior, seri de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse perlodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediaries.
7.17.NSO havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anten'ores, a sessSo publica
encerrar-se-i automaticamente.

7.16.Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao autom^tica pelo sistema,
poder^ o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente. admitir o reinlcio da
sessSo pOblica de lances, em pro!da consecugSo do melhor prego.
7.19.Caso 0 Iicitante nao apresente lances, concorrerS com o valor de sua proposta.

7.20.Em relagSo a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serS efetlvada a verificagSo automStica,
junto S Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 0 sistema identificarS em coluna
prdpria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo S
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, 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
serao consideradas empatadas com a pn'meire colocada.
7.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terS o direito de encamlnhar uma Oltima

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados peio sistema, contados apds a comunicagao automdtlca para
tanto.
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7.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou n§o
se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele inten/alo de 5% (cinco por cento), na

ordem de classrficagSo, para o exerclcio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.24.N0 caso de equivalSncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serb
realizado sorieio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

7.25.Quando houver propostas beneficiadas com as ma/yens de preferSncia em relagSo ao

produto estrangeiro, o crilbrio de desempate serii aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus as margens de preterincia, conforme regulamento.

7.26.A ordem de apiesentagSo pelos licitantes 6 utilizada como um dos critbrios de

classificagSo, de maneira que s6 podeiii 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 critbrio de desempate ser^ aquele
previsto no art. 3". § 2". da Lei n" 8.666, de 1993, assegurando-se a prefertncia,
sucessivamente, aos bens produzidos:
7.27.1.nopals;

7.27.2.por empresas brasileiras;

7.27.3.porempresas 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 deficibncia ou para reabilitado da Previd§ncia Social e que atendam bs regras de
acessibilidade previstas na leglslagBo.

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

7.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessBo pOblica, o pregoeiro poderb encaminhar,
pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagao em condigoes diferentes das
previstas neste Edital.

7.30.A negociagSo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.31.0 pregoeiro solicitarb ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (trSs) horas,
envie a proposta adequada ao Oltimo lance oferiado apds a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessirios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital ejb apresentados.

7.32.Ap6s a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciarb a fase de aceitagSo e Juigamento da
proposta.

•
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
I'ra^a hUlrr> l imut,.M.

•ifi.765-OltO

C'\PJ: /3.67S.6.'*/>00(>/'30.

l7?l i479-:i3U'2llfi

7.33.Para a aquisigSo de bens comuns de informMica e automagao, definidos no art. 16'A da
Lei n' 8.248, de 1991, serii assegurado o direito de preferSncia prevlsto no seu artigo 3®,
conforme procedimento estabelecido nos artigos 5'e 8'do Decreto n' 7.174, de 2010.

7.34.Nas contratagdes de bens e sen/lgos de informdtica 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 prefer&ncia previsto no Decreto n® 7.174, de 2010, terSo prioridade
no exerclcio desse beneficio em relagSo ^s m6dias e is grandes empresas na mesma
situagio.

7.35.Quando aplicada a margem de preferincia a que se refere o Decreto n" 7.546, de 2 de
agostode 2011, nao se aplicari o desempate previsto no Decreto n''7.174, de2010.
7.36.Para produtos abrangidos por margem de preferincia, caso a proposta de manor prego
nSo tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicari as

propostas de produtos manufaturados nacionais que estSo enquadradas dentro da referida
margem, para fins de aceitagao pelo Pregoeiro.

7.37.Nesta situagio, a proposta beneficiada pela apiicagSo da margem de preferincia tomarse-i a proposta classificada em pnmeiro lugar.
8.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

S.I.Encerrada a etapa de negociagSo, o pregoeiro examinari a proposta classificada em

primeiro lugar quanta i adequagSo ao objeto e i compatibilidade do prego em relagSo ao
miximo estipulado para contratagSo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parigrafo Onico do art. 7° e no §9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

8.2.0 licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica deveri incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuigoes previstas no art. 176 da InstrugSo Normative RFB n. 971, de
2009, em razSo do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificagSo.

8.3.Seri desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar prego final superior ao

prego miximo fixado (AcdrdSo n® 1455/2018 -TCU - Plenino), ou que apresentar prego
manifestamente inexequivel.

8.4.Considera-se inexequivel a proposta que aprBser>/e pregos global ou unitirios simbdiicos,
inisdrios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salirios de mercado,

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio da licitagao nSo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materials e instalagdes de

propiiedade do prdprio licitante. para os quais ele renuncie a parcela ou i totalidade da
remuneragao.

8.5.Qualquer interessado poderi requerer que se realizem diligdncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indlcios que
fundamentam a suspeita;

8.6.Na hipdtese de necessidade de suspensSo da sessao pOblica para a realizagSo de
diligSncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessSo publica somente poderi ser
reiniciada mediante aviso prdvio no sistema com, no minima, vinte e quatro horas de
anteceddncia, e a ocon'encia sera registrada em ata;
A
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8.7.0 Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disporilvel no sistema, no prazo de 03 (tr^s) haras, sob pena de nSo
aceitagSo da proposta.

8.8.0 prazo estabelecido poderi ser prorrogado pelo Pregoeiro par solicitagSo escrita e

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

procedencia, alem de outras Informagdes pertinentes, a exempio de catSlogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo

indlcados peio Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulten'or envio pelo sistema eletronico, sob pena
de nSo aceitagSo da proposta;

8.10.Caso a compatibilidade com as especificagoes demandadas, sobretudo quanta a padroes
de qualidade e desempenho, nSo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima,
o Pregoeiro exigiri que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena

de nSo aceitagSo da proposta, no local a ser indicado e denfro de 05 (cinco) dias Oteis
contados da solicitagSo.

8.11.Por meio de mensagem no sistema, serS divulgado o local e horSiio de reaHzagSo do

procedimento para a avaliagSo das amostras, cuja presenga serS facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

8.12.0s resultados das avaliagdes serSo divulgados por meio de mensagem no sistema.
8.IS.Serao avaliados os seguintes aspectos e padroes minimos de aceitabilidade:
8.13.1. Conformidade com as especificagoes tScnicas exigidas no Edital;
8.13.2. Registro do produto no(s) 6rgSo(s) competentes, quando exigido pela legislagao
8.13.3.N0 caso de nSo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante serS recusada.

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

Pregoeiro analisarS a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.

Seguir-se-d com a verificagao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, at6 a verificagSo de
uma que atenda ^s especificagoes constantes no Termo de Referenda.
8.13.5.0s exemplares colocados d disposigao da AdministragSo serao tratados como

protdtipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe tdcnica responsdvel pela
andlise, nSo gerando direito a ressarcimento.

8.13.6.Ap6s a divulgagao do resultado final da licitagio, as amostras entregues deverao ser

recolhldas pelos licitantes no prazo de 03(tr§s) dias. ap6s o qua!poderSo ser descartadas pela
Admlnistragao, sem direito a ressarcimento.

8.13.7.0s licitantes deverSo colocar a disposigao da Administragao todas as condigdes

indispensdveis i realizagSo de testes e fomecer, sem dnus, os manuals impresses em lingua
Portuguese, necessdiios ao seu perfelto manuseio, quando for
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8.13.8.Caso a proposta classificada em pn'meiro lugar tenha se beneficiado da aplicagSo da

margem de preferincia, o Pregoeiro solicitarii ao licitante que envie imedialamente, 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
deagostode2011.

8.13.9.0 licitante que nao apresentaro documento comprobatdrio, ou cujo produto nSo atender
aos regulamentos tdonicos pertinentes e normas tdcnicas brasileiras aplicaveis, nSo poder^
usufruir da aplicagSo da margem de preferSncia, sem prejuizo das penalidades cablveis.
8.13.10.Nessa hipdtese, bem como em caso de inabilitagSo do licitante, as propostas serSo
mclasslflcadas, para fins de nova apllcagSo da margem de preferSncia.
8.14.Se a proposta ou lance vencedorfordesclassificado, o Pregoeiro examinarS a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na oidem de classlTicagSo.

8.15.Havendo necessldade, o Pregoeiro suspenderS a sessao, Informando no "cfiat" a nova
data e horSrio para a sua continuidade.

8.16.0 Pregoeiro poderS encamlnhar, por melo do sistema eletrdnico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mals vantajoso, com o fim de negociar a obtengSo de melhor
prego, vedada a negoclagSo em condlgdes diversas das previstas neste Edital.
8.17.TambSm nas hipdteses em que o Pregoeiro nao aceltar a proposta e passar S
subsequente, poderS negociar com o licitante para que seja obtldo prego melhor.

8.18.A negoclagSo serS reallzada por melo do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demals licitantes.

8.19.N0S Itens nSo excluslvos para a partlcipagSo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta nao for acelta, e antes de o Pregoeiro passar S subsequente,

havers nova veriflcagSo, pelo sistema, da eventual ocorrSncia do empate ficto, prevlsto nos
artlgos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, segulndo-se a discipline antes estabelecida, se foro
8.20.Encerrada a anSllse quanta S aceitagSo da proposta, o pregoeiro veriflcarS a habllltagSo
do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.DA HABILITAQAO

9.1. 0licitante deverS anexar a documentagSo de habllitagao na plataforma do sistema,

sob pena de inabilitagSo. Como condigao previa ao exame da documentagSo de
habilitagao do licitante detentor da proposta classificada em pn'meiro lugar, o Pregoeiro
verificara o eventual descumprimento das condigoes de participagSo, especialmente

quanta a existencia de sangao que impega a participagSo no certame ou a future
contratagSo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1.Consulta Consolidada de Pessoa Juddica do Tribunal de Contas da UniSo
(h ttDs://ceriidoes-aDf.aoos.tcu.aov.br/l
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9.2.A consulta aos cadastros seri realizada em name da empresa licitante a tamb4m

de seu sdcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n' 8.429, de 1992, que previ,
dentre as sangdes impostas ao respons^vel pela pritica de ato de improbidade
administrativa, a proibigao de contratar com o Poder Ptiblico, inclusive por intermddio
de pessoa jurldica da qua!seja sdcio majoritario.

9.3.Caso conste na Consulta de SItuagao do Fornecedor a existdncia de Ocorrencias

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatdrio de Oconrdncias Impeditivas Indiretas.
9.4.A tentative de buria serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fomecimento similares, dentre outros.

9.5.0 licitante sera convocado para manifestagao previamente a sua desclassiFicagao.
9.6.Constatada a existencia de sangao, o Pregoelro reputard o licitante inabilitado, por
falta de condigao de participagao.

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 discipline antes estabelecida para aceitagao da proposta
subsequente.

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

necessaries a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e jd apresentados, o licitante
serd

convocado

a

encaminhd-los,

em

formato

digital,

via

e-mail

(licitapmp@outlook.com), ou anexar na plataforma em "documentos complementares",
caso esteja ativado, devendo faze-lo no prazo de 03 (tres) horas sob pena de
inabilitagao.

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 estar em nome da matriz,
e se 0 licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto

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

9.11.Ser§o aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de
nCimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF^GTS, quando for comprovada
a centralizagao do recolhimento dessas contribuigoes.

9.12.Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverao encaminhar/anexarna
plataforma do Pregao, nos termos deste Edital, a documentagao relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitagao, na forma do Anexo ii deste Edital.
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10.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverd ser encaminhada no prazo da 03
(tits) horas, a contarda sollcitagSo do Pregoeiro no sistema eletrdnico e devera:
10.1.1. Ser rediglda em lingua portuguesa. datllografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Oltima foiha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Em se tratando de proposta formulada por lote ou global, a oferta final devert ser

aplicada de forma linear, proporclonalmente e nos mesmos percentuais da proposta original
com a ofertada final na etapa competitiva, sendo vedada aplicagao divergente entre os entes
que compQem o lote ou o global.

10.1.3. Confer a indicagSo do banco, nOmero da conta e agenda do licitante vencedor, para
fins de pagamento.

10.1.4. A proposta final devert ser documentada nos autos e sert levada em consideragSo no

decorrerda execugao do contrato e apllcagao de eventual sangSo a Contratada, se foro caso.
10.2. Todas as especificagdes do objeto conlidas na proposta, tais como maroa, modelo, tipo,
fabricante e procedtncla, vinculam a Contratada.
10.3. Os pregos deverao ser expresses em moeda corrente nacional, o valor unittrio em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5^ da Lein° 3.666/93).
10.4. Ocorrendo divergencia entre os pregos unitdrios e o prego global, prevalecerio os
primeiros; no caso de divergencia entre os vaiores numericos e os valores expressos por
extenso, prevalecerSo estes Oltimos.

10.5. A oferta devert serfinne e precisa, limiiada, n'gorosamente, ao objeto deste Edital, sem

conter altemativas de prego ou de qualquer outra condigSo que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificagSo.

10.6. A proposta devert obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nSo sendo
considerada aquela que nSo corresponda is especificagdes ali contidas ou que estabelega
vinculo a proposta de outro licitante.

10.7. As proposes que contenham a descrigSo do objeto, o valor e os documentos
complementares estarSo disponiveis na internet, ap6s a homologagSo.
11.D0S RECURSOS

11.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal e trabalhlsta da licitante

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, seri concedido o
prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a iniengSo de recorrer,
de forma motivada, Isto 6. indicando contra qual(is) decis§o(des) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo prdprio do sistema.

11.2.Hevendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existdncia de motivagao da intengSo de recorrer, para decidir se admite ou nSo o recurso,
fundamentadamente.
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11.3.Nesse momento o Pregoeiro nSo adentrari no mdrito recursal, mas apenas veii^card as
condigdes de admissibilidade do recurso.

11.4.A falta de manifestagSo motivada do licitante quanto a intengSo de recormr imporiari a
decaddncia desse direito.

U.S.Uma vez admitido o recurso, o recorrente teri, a partir de entao, o prazo de tris dias para

apresentar as razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes fambdm pelo sistema eletrdnico, em
outros trds dias, que comegarSo 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 tSo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

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

12.DA REABERTURA DA SESSAO pOBLICA
12.1.A sessSo pOblica poderd serreaberta:

12.2.Nas fiipdteses de provimento de recurso que leve d anulagSo de atos anteriores i
realizagSo da sessao pOblica precedente ou em que seja anulada a prdpria sessSo pOblica,
situagao em que serSo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.3.Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nSo assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nSo

comprovar a regularizagSo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n"
123/2006. Nessas hipdteses, serao adotados os procedimentos 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 convocagSo se dari por meio do sistema eletrdnico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac
simile, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.
13.DA ADJUDICA^AO E HOtVIOLOGAQAO

13.1.0 objeto da licitagSo ser6 adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso nSo haja interposigSo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a
regular decisSo dos recursos apresentados.

13.2.Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologari o procedimento licitatdrio.

14.DA GARANTIA DEEXECUgAO
14.1.NSo haverd exigdncia de garantia de execugao para a presente contratagSo.
15.DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS fadotada somente se for reaistro de orecos)
IS.I.Homoiogado o resultado da licitagSo, terS o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a.partir da data de sua convocagSo, para assinar a Ata de Reglstro de Pregos, cujo
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prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito i contratagSo, sen)
prajulzo das san0es previstas neste Edital.

15.2.Altemafivamente d convocagao para comparecer perante o drgao ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Pregos, a AdministragSo poderd encaminhei-la para
assinatura, mediante correspondincia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio

eletrdnico, para que seja assinada 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
poder^ ser prorrogado uma Onica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) liGitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
15.4.Ser§o formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanta necessaries para o registro
de todos OS itens constantes no Termo de Referenda, com a indicagao do licitante vencedor, a

descrigSo do(s)item(ns). as respectlvas quantidades, pregos registrados e demais condigdes.
IS.S.Ser^ 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 sequ§ncia da classificagSo
do certame, excluldo o percentual referente § margem de preferSncia, quando o objeto nSo
atender aos requisHos previstos no art. 3® da Lei n" 8.666, de 1993;
16.D0 TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1.Ap6s a homologagSo da licitagSo, em sendo realizada a contratagSo, serS firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2.0 adjudicatSno terS 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, confonne o
caso (Nota de Empentio/Carta Contrato/AuforizagSo), sob pena de decair do direito S
contratagSo, sem prejuizo das sangoes previstas neste Edital.

16.3.Altemativamente S convocagSo para comparecer perante o drgSo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a AdministragSo
poderS encaminhS-lo para assinatura ou aceite da AdjudicatSria, mediante
correspondSncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja
assinado ou aceito no prazo de 05(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.4.0 prazo previsto no subitem anterior poderS ser prorrogado, por igual periodo, por

sollcitagSo Justificada do adJudicatSrio e aceita pels AdministragSo.
16.5.0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida S empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.6.referlda Nota estS substituindo o contrato, aplicando-se S relagao de negdcios all
estabelecida as dIsposigOes da Lei n® 6.666, de 1993;
16.7.a coniratada se vincula S sua proposta e Ss previs6es contidas no edital eseus anexos;

16.8.a contratada reconhece que as hipdteses de rescisSo sao aquelas previstas nos artigos 77
e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da AdministragSo previstos nos artigos 79 e 80
da mesma Lei.
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16.9.0 prazo de vig^ncia da contratagao sera, se Ata de Registro de Prego, de ati 12(doze)
meses a vedado prorrogagao, e. em se tratando de processo convencional(nSo registro), serd

de at6 12(doze) meses, podendo ser prorrogado conforme previsao no instrumerito contratual
ou no termo de referincia.

15.10.Previamente a contratagSo a Administragao realizar^ consuUa ao SICAF para
identificar posslvel suspensSo tempor^ria de participagao em licHagao, no imblto do drgao
ou entidade, proibigSo de contratar com o Poder Pubtico, bem como ocorrencias

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da InstrugSo Normative n" 3, de 26
de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n" 10.522, de 19 de julho de 2002,
consulta pr6via ao CADIN.

16.11.Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, ser^ exigida a comprovagao

das condigdes de habilitagSo consignadas no edital, que deverSo ser mantidas pelo licitante
durante a vlg§ncia do contrato ou da ata de registro de pregos.
16.12.Na hipdtese de o vencetfor da licitagSo nSo comprovar as condigoes de habilitagao
consignadas no edltai ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, a
Administragao, sem prejulzo da aplicagSo das sangOes das demais cominagOes legais cablveis
a esse licitante, poder^ convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagSo, para,
apds a comprovagSo dos requisitos para habilltagSo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato ou a ata de registro de
pregos.
17.D0 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1.As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sSo as
esfabelecidas no Termo de ReferSncia, anexo a este Edital.
18.D0 RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAQAO

18.1.0s crit4nos de recebimento e aceitagSo do objeto e de fiscalizagSo estao previstos no
Termo de Referenda.

19.DAS OBRIGAQQESDA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1.AS obrigagdes da Contratante e da Contratada sao as esfabelecidas no Termo de
Referenda.
20.DO PAGAMENTO

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

21.DAS BANJOES ADMINISTRATIVAS.

21.1.Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatario que:
21.2.nSo assinar o termo de confrato ou aceitar/retlrar o instrumento equivalente, quando

coni^ocado dentro do prazo de validade da proposta;
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21.3.nao assinara ata de registro da pregos, quando cablvel;
21A.apresentar documentagSo falsa;
21.5.deixar de entregar os documentos exigidos no certame:

21.6.ensejaro retardamento da execugSo do objeto;
21.7.nSo manilvera proposta;
21.8.cometerfraude riscal;

21.9.comportar-se de modo iniddneo;

21.10.As sangdes do item acima tambdm se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pmgSo para registro de pregos que, convocados, nSo honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.

21.11.Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaragao falsa quanto is
condigdes de participagao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o coniuio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagao, mesmo apds o encenamento da fase de lances.
21.12.0 licitante/adjudlcatino que cometer qualquer das infiagdes discriminadas nos subitens
anteriores ficari sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, is seguintes
sangdes:

21.12.1.Advertdncia por faltas leves, assim entendldas como aquelas que nao acarretarem
prejulzos signlficatlvos eo objeto da contratagSo;
21.12.2.Multa de 2% (dols. por cento) sobre o valor estimado do(s) Item(s) preJudiGado(s) pela
conduta do licitante:

21.12.3.Suspensao de licltar e impedimento de contratar com o drgao, entldade ou unidade
admlnlstrativa pela qual a Adminlstragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
ati dols anos;

21.12.4.lmpedimento de llcitar e de contratar com o Munlclpio de PiatS-BA, pelo prazo de ati
cinco anos;

21.12.5.DeclaragSo de inidoneidade para licltar ou contratar com a Admlnistragio Piblica,
enquanto perdurarem os motivos determinanles da punigSo ou ati que seja promovlda a
reabllitagao perante a prdpria auton'dade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarclr a Contratante peios prejulzos causados;
21.12.6.A penalidade demulta pode serapilcada cumulativamente com as demais sangQes.
21.12.7.Se, durante o processo de apllcagSo de penalidade, se houver indlcios de pritica de

infragao administrativa tipiTicada pela Lein" 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo i
admlnistragio publica naclonal ou estrangelra, cdpias do processo administratlvo necessirias i
apuragio da responsabilidade da empresa daverao ser remetidas i autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciincia e decisao sobre a eventual instauragao de
investigagSo preliminar ou Processo Administratlvo de Responsabilizagao -PAR.
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21.12.8.A apuragSo e o julgamento das demais infragdes administrativas nSo consideradas
como ato lesivo a Administragao Publics nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirBo sea rilo normal na unidade administrativa.
21.12.3.0 processamento do PAR n§o interfere no seguimento regular das processos

administrativos especlficos para apuragSo da ocorrSncia de danos e prejulzos S AdministragSo
Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurfdica, com ou sem a
participagSo de agente pOblico.
21.12.10.Caso 0 valor da multa nSo seja suficiente para cobrir os prejulzos causados pela
conduta do licitante, o Municlplo de Piata ou Entidade poderS cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme arligo 419 do Codigo Civil.
21.12.11.A aplicagSo de qualquer das penalldades previstas realizar-se-S em processo
administrativo que assegurarS o contraditdrio e a ampla defesa ao licitante/adJudlcatSno,
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 aplicagSo das sangdes, levara em consideragSo a
gravidade da conduta do infrator, o carSter educative da pena, bem como o dano causado S
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.
21.12.13.As penalidades serSo obrigatoriamente registradas no Cadastro Geral do Municfpio e
Piata-BA.

21.12.14.As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagSo estSo previstas no Termo
de Referincia.

22.DA FORMAQAO DO CADASTRO DE RESERVA (se, registro de pregos)

22.1.Apds o encerramento da etapa compeiitiva, os licitantes poderSo reduzir seus pregos ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2.A apresentagSo de novas propostas na forma deste item nSo prejudlcarS o resultado do
certame em relagSo ao licitante melhor classificado.

22.3.Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serao classificados segundo a ordem da Oltima proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

22.4.Esta ordem de classificagao dos licitantes registrados deverS ser respeitada nas
contratagdes e somente seri utilizada acaso o melhor colocado no certame nSo assine a ata
ou tenha seu registro cancelado nas hipdteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n'
7.892/213.

23.DA IMPUGNAQAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1.At6 02 (dois) dias Oteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

23.2.A impugnagSo devera serrealizada obn'gaton'amente na plataforma do sistema do Pregao

[Elet^nico, podendo ainda, case queira, encaminhar via e-mail licitapmp@outlook.com, ou por
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petigSo dirigida ou protocolada no enderego da Prefeitura, com sede com sede na Praga Izidro
Viana .38, Centra PiatS-BA, CEP 46.765-000, dirigida ao Setor de Licitagdes e Contratos,
Prefeitura Municipal de Piat§-BA.

23.2.1. No caso de nSio manifestagSiO de Impugnagao ou de esclarecimentos na

plataforma, quer seja por falta de acesso ou quaisquer outros motivos, o licitante que o

fizer por e-maii, deverd manter contato com o setor de licitagdes no telefone (77) 34792130 / 2116, ou em outros meios de contato telefdnico infonmado no predmbulo,

informando do envio por e-mail, evitando que o mesmo se perca por filtros dos e-mails
em span/lixo etelrdnico. e deste modo, desconhecido da administragao.

23.3.Caberd ao Pregoeiro. auxiliado pelos responsdveis pela elaboragao deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnagSo no prazo de atd dois dias Oteis contados da data de
recebimento da impugnagSo.

23.4.Acolhida a impugnagSo, serS definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

23.5.Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatdrio deverSo ser enviados
ao Pregoeiro. atS 03 (trSs) dias Oteis anteriores S data designada para abertura da sessSo
pOblica, exclusivamente por meio eletrdnico via internet, no enderego indicado no Editat.

23.6.0 pregoeiro responderS aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias Oteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderS requisitar subsfdios formats aos
responsSveis peia elaboragSo do edital e dos anexos.

23.7.As impugnagOes e pedidos de esclarecimentos nSo suspendem os prazos previstos no
certame.

23.8.A concessao de efeilo suspensivo S impugnagSo S medida excepcional e deverS ser
motlvada pelo pregoeiro, nos autos do processo de iicitagSo.

23.9.As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vincularSo
OS participantes e a administragSo.
24.DAS DISPOSigOES GERAIS

24.1.Da sessao pOblica do PregSo divulgar-se-S Ata no sistema eletrdnico.

24.2.N50 havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a

realizagSo do certame na data marcada, a sessSo serS automaticamente transferida para o
primeiro dia Olil subsequente, no mesmo horSrio anteriormente estabelecido. desde que nSo
haja comunicagSo em conlrSrio, pelo Pregoeiro.

24.3.Todas as referSncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessSo pOblica observarSo
0 horSrio de Brasilia - DP.

24.4.NO julgamento das propostas e da habilitagSo, o Pregoeiro poderS sanarerros ou falhas
que nao alterem a substSncia das propostas, dos documentos e sua validadejurldica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acesslvel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficScia para fins de habilitagSo e classiricagSo.

24.5.A homologagSo do resultado desta IicitagSo nSo implicarS direito a contratagao.
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24.6.As normas disciplinadoras da ticitagSo serSo sempre interpretadas em favor da ampllagSo
da dispute entre as interessados, desde que nSo comprometam a interesse da AdministragSo,
o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagBo.
24.7.0s licitantes assumem todos as custos de preparagSo e apresentagSo de suas propostas

e a Administragao nSo serB, em nenhum caso, responsBvei por esses custos,
independentemente da condugBo ou do resultado do processo licitatdrio.

24.8.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seas Anexos, excluir-se-i o dia do
inlcio e incluir-se-B o do vencimento. Sd se iniciam e vencem os prazos em dies de expediente
na AdministragSo.

24.9.0 desafendimento de exigBncias formats nSo essenciais nSo importarB o afaslamento do

llcitante, desde que seja posslvel o aproveitamento do afo, observados os principios da
isonomia e do interesse pOblico.

24.10.Em caso de divergBncia entre disposigQes deste Edital e de seus anexos ou demais
pegas que compdem o processo, prevaiecerB as deste Edital.
24.11.0 Edital estB disponibilizado, na Integra, no enderego eletrdnico httDs://blicomDras.com,

nos dias Oteis, mesmo enderego e perlodo no qual os autos do processo adminlstrativo
permanecerao com vista franqueada aos interessados.
24.12.lntegram este Editai, para todos os ffns e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXOI ■ Termo de Referenda;

ANEXO it- ExigBncias para HabilitagSo;
ANEXO III- Modelo de proposta;
ANEXO IV- Termo de AdesSo - BLL

ANEXO V-Gusto pela utilizagao do sistema;

ANEXO Vi- Declaragao Inidoneidade
ANEXO VII- Declaragao HabilitagSo
ANEXO Via- DeclaragSo manor de idade;
ANEXO IX-DeclaragSo ME/EPP
ANEXO X- DeclaragSo Responsabilidade
ANEXO XI-DeclaragSo Vfnculo
ANEXO XII- t\4inuta de ata de Registro de Prego
PiatS'BA.i 27 de abril de 2021

Jader Liiz^evedo da Palma

Pregoeifa
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ANEXOI
TERMQ DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO ■ SRP N° 011/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2021
1. DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Lei n". 8.666/93, alualizada, institui normas para licitapoes e contratos da Administra^ao
PCibiica e da outras providencias;

1.2. Lei n® 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de llcita9§o denominada pregao.
para aquisi^ao de bens e servigos comuns, e da outras providancias;
1.3. Lei complementar 123/2006 que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e Empresa
de Requeno porte.

1.4. Nas normas da ABNT - Associagao Brasileira de Normas Tacnicas.
2. DO OBJETO

2.1. A presente licltafao tern por objeto a contratagSo de empresa especializada na execufSo

dos servifos de usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)faixa tipo C, que
serdo utiiizadas para adequag^o de vias, asfaltamento, operagSes tapa buracos das vlas
publicas do Municlpio de Piat3/BA, atendendo a solicitacao de Secretaria Municipal de Obras e
Servigos.

3. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAgAO

3.1. Justifica-se a prestagao de servlgos de usinagem de concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ) Faixa tipo 0, em fungSo da necessidade de adequagao, asfaltamento e tapa
buracos das vias dos povoados do Municipio de Piat3/BA. Com o periodo chuvoso da regiao,
OS desgastes das vias sic visiveis, o que causa dano d populagao.

3.2. Tamb^m se justrfica face ao interesse publico em executar a manuten9§o/conserva9So de
todos OS arruamentos da cidade, povoados e estradas municipals vicinais, consistentes de
pavimento asfditlco.

3.3. Sera ulilizado, tambem, para implantagSo de redutores de velocidade, lombadas, em vias
com tfSnsito controlado perto de escolas, dentre outros, a fim de propiclar melhores condigfles
de vida para a populagio local.

3.4. 0 objeto deste Termo de ReferSncIa 6 imprescindlvel para o cumprimento de uma das
atividades essencialmente desenvolvidas pela Secretaria Municipal de obras e servlgos, tais

como, pavimentagao asfdltica de vias, recapeamento de vias com pavimentagSo asfiiltica
danificada, adequagao de vias cascaihadas com capeamento de pavimentagSo asfditica.
3.5. A manutengSo das vias urbanas e rurais fazem parte de um trabalho diSrio realizado pela
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, principalmente quando se inicia o periodo
chuvoso no qual as operagSes tapa buraco visam melhorar objetivamente os transtornos
causados e adequando novamente a mobilidade urbana nas ruas e avenidas.
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3.6. Visando o principio da economicidade e ao mesmo tempo atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Piata/BA, foram consoiidadas todas as soiicita96es para serem
contempladas atrav^s de licita^ao.

4. DOS RECURSOS ORgAMENTARIOS
4.1. As despesas para custear o objeto deste Termo correrao por conta de recursos

consignados no orgamento do 6rgao proponente do edital. cuja dotapao orpamentaria estara
disposta na ordem de servipo e/ou fornecimento.
5. DAS CARACTERISTICAS TECNICAS
Planiiha Orfamentaria de Servifos de engcnharia na adcqua^So das ruas dos Povoados de Vaquejador, Beta
Sambra, Vereda e Fcliznrdo no Distrilo de Cabralla ncste Munidpio.
Municipio: Pinta - OA
Data: Janciro/2021 - Base SINAPI dcsoncrado

COdlgo

Und

Banco

QuanL

Valor Unit
com oDi

PAVIMENTACi^O ASFAITICA -TSD
pavimentacAoasfAltica

EXECUCSO DE PAVIMENTO COM
APLICApAO
DE
CONCRETO
ASFALTICO,

CAMAOA

de

M'

874,44

ROLAMENTO • EXCLUSIVE CARGA

E TRANSPORTE. AF_11/2019

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL OA PAVIMENTApAO

29.148,00

R$

6. DA FORMALIZAQAO E VIGENCIA DO CONTRATO

6.1. Para a execugao do objeto sera fomiailzado contrato administrativo, cuja mlnuta

acompanha o Edital de iicitapao, estabelecendo em suas ciausulas todas as condigoes,
obrigagOes e responsabilidades entre as partes, em conformldade com este Termo, o Edital e a
Proposta de Pregos da empresa vencedora.

6.2. 0 prazo de validade do contrato a de 12 (doze) meses, com inicio na data de sua
assinatura.

7. DO LOCAL E PRAZO PARA EXECUgAO DOS SERVigOS
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7.1. Os semgos serSo executados de acordo com as solicilafdes feitas pela Secretaria
responsSvel, medianle ordem de services e/ou Nota de Empenho e devendo atender as
especifica?6es tecnicas do projeto bdsico/executivo.

7.2. Os services terSo um prazo para execucao de at6 180(cento e oltenta) dias CORRIDOS, a
contar do podendo ser prorrogado, conforme justificatlva da CONTRATADA ou em comum
acordo entre as partes.

7.3. Quando solicitado grande quantldade de itens, o prazo de entrega poderS ser negociado
com 0 Setor de Compras, desde que nio cause prejufzos d AdministracSo.

7.4. A entrega/execucSo do objeto serli acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela
Secretaria Municipal de Obras e Servigos o qual fard a verificagSo da conformldade de cada
item com as especificagoes constantes na proposta de pregos da CONTRATADA. bem como,
quantldade e especificagdes tdcnicas exigidas.

7.5. O Municipio nSo dispde de pessoal para descarregamento de caminhdes, cuja atribuigao 6
de responsabiildade da contratada.

7.6. CaberS ao servidor, responsSvel pelo recebimento, atestar o objeto recebido para fins de
pagamento ou rejeitar totalmente ou em parte, quaiquer item que n§o esteja de acordo com as

especificagdes, ou aquele que nao seja comprovadamente original e novo, assim considerado
de primeiro uso. bem como, determinar prazo para substituigao do item eventuaimente fora da
especificagSo.

7.7. A licitante vencedora deverd substituir quaiquer item rejeitado pela fiscaiizagdo, sem onus

para esta Adminlstragdo, atd o efetivo atendimento da qualidade do objeto em conformldade
com a descrigdo apresentada na Proposta de Pregos. Ndo serd emitido o correspondente
Termo de Recebimento do Produto sem que haja a total aceitabilidade do objeto em quest3o.
7.8. A presenga da fiscalizagSo do Municipio nSo elide, nem diminui a responsabilidade da
empresa contratada.

8. DA OBRIGAQAO DA CONTRATADA

8.1. A contratada se compromete a reaiizar o fornecimento do objeto requisitado em
consonSncia com as condigQes dispostas neste Termo, no Edital e na Proposta de Pregos
apresentada na sessSo de abertura do certame;

8.2. Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se a Lei Federal n*'
8.666/93 e suas alteragSes;

8.3. Assinar o instrumento contratual no prazo de at6 a contar do recebimento da comunica
esse fim;

8.4. Comunicar a Prefeitura Municipal de PIATA, quaiquer anormaiidade de cardter urgente e
prestar os esciarecimentos julgados necessdrios.

8.5. Manter informada a Prefeitura de PIATA quanto a mudangas de enderego, telefones, fax e
e-mail de seu estabelecimento.
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8.6. Atender com prontidSo as reclama^oes por parte da contratante, objeto da presente
licita^So;

8.7. A Contratada dever^ manter as mesmas condigoes habilitatbrias, em especial, no que se
refere ao recolhimento de impostos federals, estaduais e municipals, durante toda a execuq9o

do objeto, as quais s9o de natureza sine qua non para a emissSo de pagamentos e aditivos de
quaiquer natureza.

8.8. Pica a contratada na obrigagao de manter, durante toda a execugSo do contrato, em
compatibilldade com as obrigagdes per ele assumidas, todas as condigSes de habilltagSo e
qualificagao exigidas na licitagSo.

8.9. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, segulndo a iegisiagao vigente,
inclusive as instrugoes Normativas dos drgSos de fiscalizagao.

8.10. Executar diretamente o objeto, sem transferSncia de responsabilldades ou
subcontratagOes nao autorizadas peio CONTRATANTE;

8.11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los. caso o previsto inicialmente em sua

proposta nao seja satisfatbrio para o atendimento ao objeto da licitagao, exceto quando ocorrer
aigum dos eventos arroiados nos incisos do § 1® do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
8.12. Responsabilizar-se pelos encargos trabaihistas, previdencibrios, fiscais comerciais
resultantes da execugSo do objeto deste Termo de Referencia, conforme art. 71 da Lei n®
8.666/1993.

9. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

9.1 Exigir o fiel cumprimento do Editai e Contrato, bem como zelo na execugSo do objeto e o
cumprimento dos prazos.

9.2 Coiocar a dlsposigio da CONTRATADA toda a documentagSo necessbria para a perfeita
execugao do objeto.

9.3 Fomecer, sempre que for necessbrio e quando for solicilado peia CONTRATADA,
informagoes adicionais pertinentes 9 execugao do objeto.

9.4 A CONTRATANTE. pelo seu titular, e a bnica responsbvel pelos atos de gestSo
administrativa que sejam praticados, ilmitando-se a CONTRATADA a responsabiiidade tecnica
dos servigos executados.

9.5 Fiscalizar a execugao deste contrato, apontado vicios e defeitos, e determinar as
corregSes.

9.6. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas
no cumprimento do contrato;

9.7. Aplicar as sangoes administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
I'nifti lUilnt i'umtt. SH. C'vntnt - <'KI': 46.76}-(H)fl
CSTJ: fS.67f.6SliOOOl.iO. tWl-'nx:(77H479.3}30/2I16

10. SANgOES

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n" 8.666/93, a empresa contratada ficara sujeita,
no case de atraso injustlficado, assim considerado pela Adminlstragao a inexecugSo total ou
parcial da obrigagSo, sem prejuizo das responsabilldades civil e criminal, assegurada a previa e
ampla defesa, as seguintes penalidades:
a) advert&ncia por escrito;

b) multa moratdria de 0,3% (trds ddcimos por cento) ao dia, at6 o limite de 3% (trds por cento),
por descumprimento de clausula contratual, Aquisigao em desacordo com as especificagoes
contratadas ou de ma qualldade, atraso injustificado (aplicdvel ate o quinto dia de atraso).
calculada sobre o valor da parcela correspondente ao mes de ocorrSncia do inadimplemento da
execugdo, recolhida no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do receblmento da
notificagSo oficiat;

c) multa compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no
prazo de 10 (dez) dIas corridos, contados do receblmento da notiflcagao oficial, no caso de
ocorrer a inexecugSo total ou atraso na execugSo do objeto (apds o quinto dia de atraso), o que
poderd ocaslonar a resclsao do Contrato, sem prejuizo das demals penalidades previstas na
Lei n» 8.666/93;

d) SuspensSo temporaria do direito de participar de licltapoes e contratar com o Munlcipio de
Luis Eduardo Magalhaes e com os demals 6rg§os envolvldos na contratagao proposta;
e) Declaragao de Inldoneldade para licitar ou contratar com a Admlnistrafao POblica Federal,
Estadual e Municipal, enquanto perdurarem os motives determinantes da punlgao ou at6 que
seja promovlda a reabllllagio, perante a prdprla autoridade que aplicou a penalldade, que
poderS ser concedida sempre que a contratada ressarclr a Adminlstra?ao pelos prejulzos
resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao aplicada com base no item anterior. As multas
previstas nas allneas "b" e "c", ser3o apllcadas nas demals hipoteses de inexecugSo total ou
parcial das obrigagdes assumidas.

As sanfoes previstas, nas allneas "a", "d" e "e", poderSo ser apllcadas juntamente com a da
alfnea "b'. facultada a defesa previa do interessado no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias Otels.

A multa aplicada apos regular processo administratlvo sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Adminlstragio ou ainda, quando for o caso, cobrada judiclalmente.
Da sangio aplicada caberd recurso, no prazo de 5 (cInco) dias dteis da notificagdo, d
autoridade superior dquela que aplicou a sangSo. A Autoridade Competente poderS,
motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atrlbuir ao recurso Interposto eficdcia
suspensive.
No caso de atraso no recolhlmento da multa, o valor serS acrescido de compensagao

financeira, calculado pela fdrmula estabelecida no paragrafo segundo da clausula d^cima
quarta deste Instrumento.

O valor da devolug§o da multa aplicada pela Prefeitura Municipal de Plati/BA face provimento
de recurso, tamb6m serd acrescido de compensagao financeira calculada pela mesma fdrmula.

Caberd ao responsavel designado pela Prefeitura Municipal de Plat3/BA, para HscallzagSo e
acompanhamento da execugSo contratual, comunicar a inobservSncia das clSusulas
contratuais, para fins de adogSo das penalidades de que trata esta Clausula.
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De acordo com o Art. 7°, da Lei 10.520/2002, quern, convocado dentro do prazo de validade da

sua proposta, n§o ceiebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa
exigida para o certame. ensejar o retardamento da execup^o de seu objeto, n§o mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execugSo do contrato, comportar-se de modo iniddneo ou
cometer fraude fiscal, ficarS impedido de licitar e contratar com a UniSo, Estados, Distrito
Federal ou Municlpios e, serd descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° desta Lei, pelo prazo de atd 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas prevlstas em edital e no contrato e das demals comlnaqoes
legals.
11. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1.0 pagamento i contratada ser^ efetuado mediante entrega do objeto, no prazo de at6 30
(trinta) dias contados da protocoilza^ao da Nota Fiscal com o devido ateste do recebimento do
objeto.

11.2. 0 pagamento somente sera efetuado mediante apresentagSo de Nola Fiscal,
acompanhada dos documentos solicitados pela Secretaria de Admlnlstragao e Finangas, todos
devldamente conferidos por servidor publico responsdveis.

11.3. Nao ser^i efetuado qualquer pagamento S contratada enquanto houver pendSncIa de
ItquidagSo da obriga^So financeira em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual.
11.4. No caso de incorregSo nos documentos apresentados. Inclusive na Nota Fiscal, serSo os
mesmos reslituldos t contratada para as corregoes necess^rias, sendo automaticamente
alleradas as datas de vencimento, nSo respondendo o Municlpio por quaisquer encargos
resultantes de atrasos na liquidagSo dos pagamentos correspondentes.

11.5. Para facllltar a realiza9§o dos pagamentos, deverd ser especlficados no corpo da Nota
Fiscal 0 nOmero do respectivo empenho e os dados bancSrios da empresa contratada.
13. INFORMAgOES COMPLEMENTARES

13.1. Toda e qualquer InformagSo quanto d execugSo do objeto, apds formalizagSo do termo de
contrato administrative, deverd ser dirigida ao setor de llcitagio, por meio de documento a ser
entregue e protocolado.

MATHIAS toORIGUES DA SmVA SCARES
Secretdrio Municipal de Obras e Servigos
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ANEXOII

PREGAO SRP, NA FORMA ELETRONICA N"011/2021
DOCUMENTOS DE HABILITAgAO

1. 0 licitante devera anexar a documentagao de habilitagao na platafoiwa do sistema,

sob pena de inabilitagao. Como condigio pr^via ao exams da documentagao de
habilitagao do licitante detentor da proposta classificada em primeiro iugar, o Pregoeiro
verificar^ o eventuai descumprimento das condigoes de participagao, especialmente
quanto a exist&ncia de sangao que impega a participagao no certame ou a future
contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
1.1. Consulta Consolldada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniao
(httDs://certidoes-aDf.aoos.tcu.aov.br/)

1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tamb^m

de seu sdcio majoritirio, por forga do artigo 12 da Lei n' 8.429, de 1992, que previ,
dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pritica de afo de improbldade
administrative, a proibigao de contratar com o Poder POblico, inclusive por intermedio
de pessoa juridica da quai seja socio majoritirio.

1.3. Caso conste na Consulta de Situagao do Fornecedor a existencia de Ocorrencias
Impedltlvas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorrencias Impedltlvas Indiretas.
1.4. A tentative de burla ser^ verificada por meio dos vinculos societirios, linhas de
fomecimento similares, dentre outros.

1.5. 0licitante sera convocado para manifestagao previamente a sua desclassiTicagao.
1.6. Constatada a existencia de sangao, o Pregoeiro reputara o licitante inabllitado, por
falta de condigao de participagao.

1.7. No caso de InabilitagSo, haverd nova verificagao, pelo sistema, da eventuai
ocorrencia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006, seguindo-se a discipline antes estabelecida para aceitagao da proposta
subsequente.
1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagao complementares,

necess^rios d con^rmagao daqueles exigidos neste Edital e

apresentados, o licitante

ser^ 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) horas sob pena de inabilitagao.

e-mail
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1.9. NSo serao aceitos documentos de habilitagao com indicagao de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legaimente permitidos.

1.10. Se 0 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 propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

1.11. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com dlferengas de
numeros 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 deverSo encaminhar a
documentagao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:
1.12.1.HabilitagSojurldica:

1.12.1.1.No caso de empres§rio individual: inscrigao no Registro Pdblico de Empresas
Mercanlis, a cargo da Junta Comercial da respective sede;
1.12.1.2.Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da

Condigao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficard
condicionada
^
verlficagao
da
autenticidade
no
sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br,

1.12.1.3.NO caso de socledade empres6ria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devldamente

reglstrado na Junta Comercial da respective sede, acompanhado de documento
comprobatorio de seus administradores;

1.12.1.4.inscrigao no Registro POblico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagao no Registro onde tern sede a matriz, no caso de sero, participante sucursal,
filial ou agenda;

1.12.1.5.N0 caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutive no Registro Civil
das Pessoas Jurldlcas do local de sua sede, acompanhada de prove 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 assemblela que 0 aprovou, devldamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito

no Registro Civil das Pessoas Jurldicas da respective sede, bem como 0 registro de
que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

I.12.I.6.N0 caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pals:
decreto de autorizagao;
1.12.1.7.0s documentos acima deverSo estar acompanhados de todas as alteragoes
ou da consolldagao respectiva;
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1.12.2.Regularidade fiscal e trabalhista:

1.12.2.1.prove de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
da Pessoas Fisicas, conforme o caso;

1.12.2.2.prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaiia da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos OS criditos tributarlos federals e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas

administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Poriaria

Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretirio 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 inexist§ncia de debltos inadimplidos perante a justiga do trabalho,
mediante a apresentagao de certidao negative ou positive com efeito de negativa, nos
termos do Titulo Vll-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

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

1.12.2.6.prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicllio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exerclcio contrata ou concorre;

1.12.2.7.caso o licitante seja considerado isento dos tributes estaduais relacionados ao
objeto licitatdrio, devera 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 licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa

ou empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagSo exigida para
efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrigao, sob pena de Inabilitagao.
1.12.2.9.A licitante melhor classificada deverd, tamb^m, apresentar a documentagao de

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serao
subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, ainda que exists alguma

restrig§o, aplicando-se o prazo de regularizagSo previsto no art. 4°, §1° do Decreto n®
8.538, de 2015.
1.12.2.10. Em se tratando de microemoresa ou emoresa de oeaueno porte. havendo

alguma restrigao na comprovagao da regulandade fiscal, sera assegurado o prazo de 2
(dois) dias uteis, cujo termo iniclal corresponderi ao momenta em que o proponente for
declarada vencedora do certame, prorrog^veis por igual periodo, a criterio da

Administragao, para regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento do

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
l'rafaJ:/iln> tinner, AV. f Vn/m- CJif: J6.76f-000
C\rJ: I3.675.6ill/000l'}0• Tel/J'av: {77)3479-21JW2116

debito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidSo
negativa.

1.12.2.11. A nao regularizagao da documentagao implicara decad^ncia do direito a
Contratagao. sem prejuizo das sangoes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo
facultado a AdministragSo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagio, para assinatura do contrato, ou revogara licitagao.
1.12.3. Quafificagao Econdmico-Financeira.

1.12.3.1.CertidSo negativa de falencia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica;

1.12.3.2. Balango Patrimonial - deveri apresentar balango patrimonial e demonstragoes
contabeis do ultimo exercicio social,

exigiveis e apresentados na forma da lei, que

comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substitulgao por
balancetes ou batangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficials
quando encerrado hit mais de 3(tr§s) meses da data de apresentagao da proposta;
1.12.3.2.1.no caso de empresa constitufda no exercfcio social vigente, admite-se
a apresentagao de balango patrimonial e demonstragoes contabeis referentes ao
perfodo de existencia da sociedade;

1.12.3.2.2.A comprovagao da situagao financeira da empresa serd constatada

medlante obtengao de Indices de Liquidez Geral (LG), Solv^ncia Geral(SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicagao das
formulas:

Ativo Circulanle + Realiz^vel a Longo
LG =

Prazo
Passive Circulante + Passive N§o
Circulante

Ativo Total
SG =

LC =

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Circulante

Passivo 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), deverSo comprovar, considerados os riscos para a
AdministragSo, e, a crit6rio da autoridade competente, o capital minimo ou o

patn'mdnio Ifquido minimo de 1% (um por cento), do valor estimado da
contratagao global pertinente, em se tratando de aquisig§o de mercadoiias, e
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minimo de 03% (tres por cento), do valor estimado da contratagao global
pertinente, em se tratando de contratagao de servigos,.
1.12.4.Qualificagao Tacnica

1.12.4.1.Comprovagao de aptidao para o fornecimento de bens em caracterlsticas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta llcitagao, ou com o item
pertinente, por meio da apresentagSo de atestados fornecidos por pessoasjurldicas de
direito publico ou privado.

1.12.4.2 Alvara de Licenga e Funcionamento da sede da licitante.
1.12.4.3.Para fms da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracterfsticas minimas:
a) Dever^(ao) ser apresentado(s) Atestado(s) de Capacidade T^cnica,
fornecido por pessoa juridica de direito pCiblico ou privado, em nome e
favor da empresa licitante, que comprove a aptidao para o desempenho
de atividade pertinente e compativel em caracteristica com o objeto da
licitagao.
1.12.4.4.Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio. serao observadas as
seauintes exiaencias:

1.12.4.4.1.comprovagao da existencia de compromisso publico ou particular de
constituigao de consdrcio, subscrito pelas empresas que dele participarao, com
indicagao da empresa-lider, que deverd possuir amplos poderes para representar os
consorciados no procedimento iicitaton'o e no instrumento contratual, receber e dar

quitagao, responder administrativa e Judicialmente, inclusive receber notificagao,
intimagao e citagao;

1.12.4.4.2.apresentagio da documentagao de habilitagao especificada no edital por
empresa consorciada;

1.12.4.4.3.comprovagao da capacidade tecnica do consdrcio pelo somatdrio dos
quanfitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital;

1.12.4.4.4.demonstragao, pelo consdrcio. pelo somatdrio dos valores de cada

consorciado, na proporgao de sua respectiva participagao, do atendimento aos indices
contdbeis definidos neste edital(com o acrdscimo de 1.0.%}. oara fins de quaiificagao
econdmico-financeira, na proporgao da respectiva participagao;
1.12.4.4.5.Quando se tratar de consdrcio composto em sua totalidade por micro e

pequenas empresas, nao sera necessdrio cumprir esse acrdscimo percentual na
quaiificagao econdmico-financeira;

1.12.4.4.6.responsabilidade soliddria das empresas consorciadas pelas obn'gagoes do
consdrcio. nas fases de licitagao e durante a vigdncia do contrato;
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1.12.4.4.7.obrigatoriedade de lideranga por empresa brasileira no consdrcio formado
par empresas brasileiras e estrangeiras;

1.12.4.4.8.constituigao e registro do consdrcio antes da celebragao do contrato; e
1.12.4.4.9.proiblg§o de participagao de empresa consorciada, na mesma licitagSo, por
intermddlo de mals de um consdrcio ou isoladamente.

1.12.5. 0 licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferiros beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estara dispensado (a) da prova de inscrigao nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentagao do balango patrimonial e das
demonstragoes cont^beis do ultimo exerdcio.
1.12.6. A existSncia de restrigao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao
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 acontecerd no momento imediatamente posterior d
fase de habilitagSo.
1.12.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de

alguma restrigao no que tange d regularidade fiscal e trabalhista. a mesma serS
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragao do vencedor,

comprovar a regularizagao. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a criterio

da administragao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagSo de
justificative.

1.12.9. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagSo do licitante, sem prejuizo das sang6es previstas neste Edital,
sendo facultada a convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagSo. Se, na ordem de classificagao, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperative com alguma restrigSo 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 suspender^ a sessao, informando no "chat" a nova data e hor^fio para a
continuidade da mesma.

1.12.11.Ser^ inabilitado o licitante que nSo comprovar sua habilitagao, seja por nSo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenti-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, haver^ nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorr§ncia do
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empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.

1.12.13.0 licitante provisoriamente vencedorem urn item, que estiver concorrendo em
outro item, ficar^ obrigado a comprovar os requisites de habilitagao cumulativamente,
isto
somando as exigencias do item em que venceu as do item em que estiver
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitagao, alem da aplicagao das
sangdes cabiveis.

1.12.14.Nao havendo a comprovagao cumulativa dos requisitos de habilitagao, a
inabilitagSo recair^ sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
su^ciente(s) para a habilitagao do licitante nos remanescentes.
1.12.15. Documentos complementares:
a) Declaragao de cumprimento dos requisitos de Habilitagao

b) DeclaragSo de enquadramento no regime de tributagao de ME/EPP (opcional)
c) DeclaragSo de Idoneidade

d) Declaragao de inexistencia de fatos impeditivos ou supervenientes
e) Declaragao de inexistencia de parentes

f) Declaragao de nao utilizagao de mao de obra infantil
g) Declaragao de responsabilidade
h) Documentos Complementares(Pds dispute)
i) Outros documentos (Opcional• Ativado na plataforma do sistema, caso o
licitante opte poranexarcatilogos, registros, dentre outros)

j) Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
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ANEXO III

PREGAO, NA FORMA ELETR6NICA N"011/2021
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestagao dos servlgos e/ou fomeclmento do objeto
da prasente licltagSo Pregao, na Forma Eletrdnica N" 011/2021 acatando todas as
estipulagOas consignadas no respectivo Edital a sous anexos.
IDENTIFICAQAO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:

CNPJ a INSCRIQAO ESTADUAL:

REPRESENTANTE a CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE a

ENDEREQO a TELEFONE:

CPF:

AG^NCIA a N"DA CONTA BANCARIA

PREQO(READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

DeverO ser cotado, prego unitirio e total por item a somatdrio do valor global, da acordo
com 0 Anexo 01 do Edital. 0 valor final davard sar apllcado lineannante a todos os
Itens, proporclonalmenta so desconto global.
PROPOSTA:R$(Poraxtanso)
CONDigOES GERAIS
A proponente declare conhecer os termos do Instrumanto convocatdiio qua rage a

prasente licitagao.
PRAZO DE GARANTIA

A garantia devera ser da sagulnte forma: Para todos os Lotes/itens da no minlmo, a
contardo recebimento definitive do objeto pela Contratante.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Da acordo com o aspeclficado no Anaxo 01, deste Edital.

Obs.: No prego cotado JO estSo Incluldas evantuals vantagens e/ou abatimantos,
impostos, taxas a encargos socials, obrigagOas trabalhlstas, prevldanclOrias, fiscais a
comerciais, assim como despasas com tiensportes a deslocamentos a outras quaisquer

qua incldam sobre a contratagSo.
VALIDADEDA PROPOSTA COMERCIAL
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De no minimo, 60 (sessenta) dies contados a partir da data da sessao publics do
Pregao.
LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSICAO DE RECURSO SUSPENDE0PRAZO DE VALIDADE DA
PROPOSTA ATEDECISAO.

Planilha Or^amciitaria dc Servi9os dc cRgenharia na adequa^do das nias dos Povoados dc Vaquejador, Bcia
Sombrn, Veredn c Felizardo no Distrito dc CabrJlia neste Munkfpio.
Municfpio: Piati - BA
Data: Janeiro/2021 - Base SINAPI desonemdo

I8BB9BBI
C6dlgo

aanco

OescrifSo

Und

Quant.

ValorUnit

Toul
com oOl

PAVIMENTACXO ASFALTICA -TSD
PAVIMENTA9A0 asfAitica
EXECUtAO OE PAVIMENTO COM

APLICACSO
95995

SINAPI

OE

ASFAlTICO,

CONCRETO

CAMAOA

DE

M*

87d,44

m'

29.148,00

ROLAMENTO • EXCLUSIVE CARGA

E TRANSPORTE. AF_11/2019

VALORTOTAL

valor total da PAVIMENTA9A0

R$

PesotW)
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ANEXOIV

TERMO DE ADESAO AO SiSTEMA DE PREGAO ELETRdNICO DA
BLL- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL

Natureza do Licitante(Pessoa Fisica ou Juridica)
Razao Social:
Ramo de Atividade:

Enderego:
Complemento:

Bairro:

Cidade:
CEP:

CNPJ:

Telefone Comerclal:

Inscrigao Estadual:

Representante
Leaal:
E-mail:

Telefone Celulan

Whatsapp:
Resp.
Financeiro:
E-mail

Telefone:

Financeiro:

E-mail para informativo de edital

ME/EPP:( ) SIM ( } Nao
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sue adesao ao

Regulamento do Sistema de pregSo Eetrdnico da BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil do qua!
declara terpleno conhecimento, em conformidade com as disposigoes que seguem.

2. SSo responsabilidades do Licitante:
i. Tomar conhecimento de, e cumpn'rtodos os dispositivos constantes dos editais de negdcios
dos quais venha a participar:
a. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentagao exigida nos editais
para fins de habilitagio nas licitagdes em que for vencedon

Hi. Observar a iegislagSo pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais
normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil, dos
quais declara terpleno conhecimento;
iv. Designar pessoa respons^vel para operar o Sistema Eletrdnico de Licitagdes, conforme
Anexo III.I

V. Pagar as taxas pela utillzagSo do Sistema Eletrdnico de Licitagdes.
3. O Licitante reconhece que a utilizagao do sistema eletrdnico de negociagao impllca o
pagamento de taxas de utilizagao, 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 banciria referente as taxas de utilizagao ora referidas, nos prazos e condigdes
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definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrdnico da Licitagdes da BLL - Bolsa
de Licitagdes do Brash.

5. O presente Termo 6 par prazo indeterminado podendo ser rascindldo, a qualquer tempo,
pelo LIcitante, mediante comunicagao expressa, sem prejuizo das responsabilidades
assumidas durante o prazo de vigdncia ou decorrentes de negdcios realizado e/ou em
andamento.

0 Ucitante assume a responsatjilidade de pagamento dos vatores devidos atd a data da Oltima

utilizagSo do Sistema. e/ou atd a conclusSo dos negdcios em andamento. Responsabilizandose pelas informagdes prestadas neste Termo, notadamente as informagoes de cadastro,

alteragOes contratuais ^ou de usudrios do Sistema, devendo, ainda, informer a BLL - Bolsa de
Licitagdes do Brasil qualquer mudanga ocom'da.

Local e data:

(Asslnaturas autorizadas com firma reconhecida em cartdrio)

OBSERVACAO: 0BRIGAT6RI0

RECONHECER

FIRMA (EM

CARTdRIO) DAS

ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAQOES

E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO(AUTENTICADAS).
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ANEXO IV.1

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

INDICACAO DE USUARIO DO SISTEMA
RazSo Social do Licrtante:
CNPJ/CPF:

Ooeradores

1

I Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:

I

FungSo:
Calular
I E-mail:

_\

Whatsapp

2

I Nome:
CPF:

I FungSo:

Telefone:
Fax:

Celulan
E-mail:

Whatsapp

3

Nome:

CPF:

I FungSo:

Telefone:

Fax:

Celulan

i E-mail:

|

Whatsapp
0Licitante reconhece qua:

i.

A Senha e a Chave Eletrdnica de identificagio do usuin'o para acesso ao sistema s8o de
uso exclusivo de sea titular, nSo cabendo 8 BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil nenhuma

responsabilidade por eventuais danos ou prejuizos decorrentes de seu uso Indevido;
a.

0 cancelamento de Senha ou de Chave Eletrdnica poder8 ser feito pela BLL - Bolsa de

Licitagdes do Brasii, mediante solicitagao escrita de seu titular ou do Licitante;
Hi. A perda de Senha ou de Chave Eletrdnica ou a quebra de seu sigilo deverd ser
comunicada imediatamente i BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil para o necessdrio
bloqueio de acesso;

iv.

O Licitante sera responsdvel por todas as propostas, lances de pregos e transagdes
efetuadas no sistema, por seu usuario, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes

e verdadeiros; e o nao pagamento das taxes ensejara a sua inclusao no cadastro de
inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil, no Servigo de ProtegBo de Credito
e no SERASA e ao automitico cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrdnica.
Local e data;

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em caiiorio)
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ANEXOV

CUSTO PELA UTILIZAQAO DO SISTEMA
- SOMENTE PARA 0 FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publioados pelo sistema de aguisigSo:
•

1,5% (Urn e meio par cento) sobre o valor do loteAtem adjudicado, com vencimento em

45 dias ap6s a adjudicagao - limiiado ao teio miximo de R$ 600,00 (seiscentos reals)
por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancdrio em favor da BLL - Bolsa de
Licitagdes do Brasil.
Editais publicados pelo sistema de registro 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
sucessivas com emissao do boleto em 60(sessenta) dias ap6s a adJudicagSo - com

limitagSo do custo de R$ 600,00 (seiscentos reals) por lote adjudicado, cobrados
mediante boleto bancdrio em favor da BLL• Bolsa de Licitagdes do Brasil.
0 nSo pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usudrio ao pagamento de multa

de 2% e Juros moratdrios de 1% ao mes, assim como inscrigdo em sen/igos de protegSo ao
crddlto (SPC/ SEfRASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitagdes
do Brasil e ao automdtico cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrdnlca.

Em caso de cancelamento pelo drgao promotor(comprador) do pregSo realizado na
plataforma, o licitante vencedor receberd a devolugSo dos valores eventualmente arcados com
o uso da plataforma eletrdnlca no respectivo lote cancelado.
DA UTILIZAQAO DE CELULAS DE APOlO(CORRETORAS)ASSOCIADAS

A livre contratagao de sociedades CELULAS DE APOlO (corretoras) para a representagao
Junto ao sistema de PREGOES, nSo exime o licitante do pagamento dos custos de uso do
sistema da BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil. A corretagem serd pactuada entre os o licitante
e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como LIcltante/Fomecedor, concordamos e anulmos com todos termos conlidos neste
anexo e nos responsabilizamos por cumpri'lo integralmente em seus expresses termos.
Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartorio)
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RECONHECER

FIRMA (EM

CARTdRIO) DAS

ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAQOES
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
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ANEXO VI

PREGAO ELETR6n1C0• SRP - N® 011/2021

declaraqAo
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF

N°

sediada.

(Enderego Completo)

Declara, sob as penas da Lei. que na qualldade de proponente do procedimento
licitatdrio, sob a modalidade PregSo Eletrdnico n"
instaurada pela
Prefeitura Municipal de
, que nao fomos declarados iniddneos para llcitar ou
contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas esferas.
Par ser expressao de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e NCtmero da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaragio deveri ser emltida em papal timbrado da empresa proponente e
carimbada com o nOmero do CNPJ.
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ANEXO VII

PREGAO ELETRONICO - SRP - N® 011/2021

declaraqAo
(Nome da Empresa)

CNPJ/MF

N"

sediada

(Enderego Completo)

Deciara, sob as penas da Lei, que at6 a presente data inexistem fatos

Impedltivos para sua habililagSo no presente processo e que est6 ciente da
obrigatonedade de declarar ocorrencias postenores.

(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
caiimbada com o nOmero do CNPJ.
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ANEXO VIII

PREGAO ELETRONICO - SRP - N" 011/2021

DECLARAQAO
(Nome da Emprasa)

CNPJ/MF

N"

sediada

(Enderego Completo)

Declaro que nSo possulmos, em nosso Quadra de Pessoal, empregados
menores de 18(dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e em qualquer
trabalho, menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condigBo de aprendiz, a partirde 14
(quatorze) anos. em observancia d 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 Numero da Carieira de Identidade do Declaranie)

1) Esta declaragSo deveri ser emitida em papal timbrado da empresa proponente e
carimbada com o nOmero do CNPJ.

2} Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes devere declarer essa
condigao.
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ANEXO IX

PREGAO ELETRQNICO ■ SRP-N® 011/2021

DECLARAgAO

Modelo de DeclaragSo de Enquadramento em Regime de TributagSo de Micro Empresa
ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipdtese do licitante serME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ/ MF n°, sediada (enderego complelo) Declaro (amos)para
todos OS fins de dlreiio, especificamente para participagSo de licitagao na modalidade de
PregSo . que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC
123/2006.

Local e data

Nome e n"da cidula de identidade do declarante
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ANEXOX

PREGAO ELETR6N1C0 - SRP - N® 011/2021

DECLARAgAO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de aiendimento ao qua consta do edita! do
PregSo

da

Prefeitura

Municipal

de

,

qua

a

empresa
tomou conhecimanto do Edital a da
iodas as condigdes de participagSo na LicitagSo a se compromete a cumprir todos os
tenvos do Edital, a a fomecer material de quatidade, sob as penas da Lai.

Local a data:

Asslnatura a carimbo da empresa:
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ANEXO XI

PREGAO ELETRdNICO - SRP•

011/2021

DECLARAQAO
(RazSo

CNPJ/MF

Sediada

(Enderego Completo)

Declara, sob as penas da lei. que na qualidade de pmponente de procedimento
licitatdno sob a modalidade

n®

, instaurada pelo Municlpio de

, nao Integra nosso corpo social, nem nosso quadro funclonal empregado
publico ou membro comisslonado de drgSo direto ou indireto da Admlnlstragao
Municipal.
Porser verdade, firmamos o presente.

Local
Nome do declarante

OBS. Esta declaragSo deverd ser emitlda em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o nOmero do CNPJ.
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ANEXOXn

ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS
PREGAO ELETRGNICO - SRP-N"011/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 057/2021

ATA DE REGISTRO DE PREQOS N."

/2021

Pelo presente instrumento, o drgao contratante o MUNIClPiO DE PIATA - BA, Pessoa
Jundica de Direito POblico Interne, com sede na Praga Izidro Viana ,38, Centre Plata-BA,
CEP 46.765-000, inscrito no CNPJ sob nOmero 13.675.681/0001-30, neste ate

representade pelo ordenador, (NomeAutoridade] portador da Cddula de Identidade n'
[Documento2Autoridade]. e inscrito no CPF/MF sob o n° [DocumentoAutoridade], nos termos
da Lei n® 8.666/93, e suas aiteragSes, da Lei 10.520/2002, e considerando o resultado do
Preg§o Eietrdnico n° 00/2020, homologado em (DataHomologacao], integrante do Processo
Administrative n® [NumAdmProcesso]. per deliberagao do Pregoeiro designado por esta
Municipalidade,
resolve REGISTRAR
OS PREQOS da empresa

[RazaoSocialParticipante],

CNPJ

n®

[DocumentoParticlpante].

com

enderego

[EnderecoParticipante], CEP [CepParticipante] - [CidadeParticipantel, representada por
[NomeRepresentante], Carteira de identidade n° (Documento2Representante], inscrito no CPF

n° [DocumentoRepresentante], observadas as condigdes do Edital que regem o Pregao e
aquelas enunciadas nas clausulas que seguem;
1- DOOBJETO:

1-

A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREQCS para futura e eventual a

contratagao de empresa especializada para prestagSo de servigo de Servlges de engenharla
na adequagae das ruas des Peveades de Vaquejader, Bela Sembra, Vereda e Fellzarde
no Distrite de Cabralia neste Municiple de, conforme quantldades e especificagoes contidas
no Termo de Referenda e demais anexos do Edital, de execug3o parcelada, durante o perlodo
de 12(doze) meses.

1.1-

Do 6rg§o contratante o Municlplo de Piat§-BA., descritos no "DEMONSTRATIVO DE

ITEMS REGISTRADOS", anexo a esta ATA;

1.2- As obrigagoes assumidas, as normas e instrugSes constam do Edital LIcitatdrio e seus
respectivos anexos. juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste
Instrumento. independentemente de Iranscrigoes.
2- DA VIGENCIA:

2.1-

A presente ATA terd vigencia pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua

publicidade;
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2.2- Durante o prazo de vigfencia desta ATA, o drgao contratante nao ficarS obrigado a
efetivar as contrata?oes que dela poderiam advir. ficando-Ihe facultada a adof§o de outros
meios, respeitada a legislagSo relative as licita^oes.
3- DAVINCULAgAO:

3.1- O disposto na presents ATA dever^ ser executado felmente pelas partes, de acordo
com as condi^des avengadas no Editai Licltatdrio, sendo observado o disposto na Lei n®
10.520/2002, 0 Decreto Municipal n® 87/2009, bem como, no que couber, as determinapoes
constantes da Lei n® 8.666/1993 e suas posteriores alterapSes. e das demais normas que
dispdem sobre a mat^ria.

4- DAS 0BRIGA?6ES DE MANTER AS CONDigOES DE PARTICIPAQAO OU
HABILITAQAO EXIGiDAS NA LICITAQAO:

4.1-

As condlfdes de habilitagao e qualifica^ao exigidas no Editai Licitatdrio deverSo ser

mantidas pela empresa registrada durante toda a vigdncia da presents ATA, ficando facullado
ao brgao contratante, a qualquer momento, exigir a apresentagSo de parte ou totaiidade dos
documentos apresentados quando daqueias fases.
5- DOS PREQOS E DA PESQUISA DE MERCADO:

5.1-

Os pregos ofertados pela empresa adjudicatdria da licitagSo. signatdria da presente

ATA. constam do "DEMONSTRATIVO DE ITENS REGISTRADOS", anexo;

5.20 drgao contratante poderd promover ampla pesquisa de mercado, de forma a
comprovar que os pregos registrados permanecem compativeis com os praticados no
mercado, condig§o indispens^vel para a solicitaggo de aquisigao e/ou publicagao periddica no
Didrio Oficial do Municlpio.

6- DAS CONDigOES DE FORNECIMENTO:

6.1A contratada ficarii obrigada a aceitar, nas mesmas condigOes contratuais, os
acrdscimos que se fizerem necessaries em atd vinte e cinco por cento (25%) do valor inicial
atualizado desta ATA;

6.2Os produtos deverao estar de acordo com as exigencias do Cddigo de Defesa do
Consumidor, especialmente no tocante aos vicios de qualidade ou quantidade que os tornem
Improprios ou inadequados ao consume a que se destinam ou Ihes diminuam o valor,
conforme o artigo 18 do referido diploma legal;

6.3- Ocorrendo a rejelgao em algum material, a contratada serd notificada pelo destlnatdrio,
0 brgao contratante, para a retlrada do mesmo dentro do prazo que Ihe ser^ fixado, cabendoIhe efetuar as corregdes cabiveis;
6.4-

A recusa da contratada em atender o estabelecido no item anterior implicard em

aplicagSo das sangdes previstas na presente ATA;

6.5-

A contratada serd a unica responsavel pela qualidade do(s) materiais(s) entregue(s);

•
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6.6- A empresa deverS oferecer formalmente um Termo de Garantia, nos termos do Art. 18
do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n" 8.078/90), que devera ser entregue junto com o
objeto da Licitagao, pelo prazo de [ValidadeContrato] a partir do recebimento definitivo
do(s) produtos(s) pela Central de Abastecimento/SMS. entendendo como tal a data de
adimplemento;

6.7-

A oontratada deverS observar, na execupSo da presents ATA o disposto na legislagio

federal, estadual e municipal, em tudo aguilo que for aplicdvel;

6.8-

Oentro do prazo de vigSncia desta ATA. a Oontratada seri obrigada ao

fomecimento dos materials desde que obedecidas todas as suas condlp5es, conforms previsSo
do Edital Licitatdrio que precedeu a sua formalizag§o.
7- DO PAGAMENTO:

7.1- O pagamento sera efetuado mediante 0 processamento dos documentos de cobranpa
apresentados pela contatada, num prazo maximo de [PrazoPagamento], contados da data do
adimplemento da obrlgagSo, conslderada como tal a data em que a nota fiscal for certificada
pela fiscalizagao do 6rg§o contratante, que deverd ocorrer ap6s as verificapSes constantes do
subitem 10.2 desta ATA;

7.2-

Na eventualidade de dOvldas quanto a atguma parte do documento de cobranga,

0 drgSo contratante efetuard o pagamento da parte efetlvamente aprovada s a empresa
contratada prestard os esclareclmentos necessdrios para llquidagSo do saldo devldo;
7.3-

Do montante devldo, serio deduzldos os valores referentes d retengSo de Tributes e

Contrlbuigdes nos termos e gradag3o da legislagSo fiscal pertinents;
7.4- Os pagamentos ser§o efetuados mediante depdsltos bancdrios. Para tanto, a contratada
deverd informar, no documento de cobranga, seus dados bancdrios (nome e nCimero do banco;
nome e cddigo da agenda; e nCimero da conta corrente);
7.5-

Conslderando a forma peculiar de pagamento adotada pela AdministragSo POblica, com

a utilizagao de depdsito direto na conta corrente da contratada. k defeso a futura contratada a
emIssSo de duplicatas em fungSo do acordo a ser celebrado. A emissSo desse titulo de
crddito, sem prejuizo das providdnclas Judiciais cablveis, por caracterizar illcito grave,
equiparavel a emissao de "duplicatas simuladas", demandard o sancionamento da contratada
com uma das penas prescritas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n" 8.666/93, pelo
fato desse ato enquadrar-se na situag3o disposta no inciso III, do art. 88, do mesmo diploma
legal;

7.6- O pagamento so sera efetuado apos a verificagSo da manutengao da habilitagao da
contratada, seja atraves da consulta ON-LINE no CADASTRO GERAL para comprovagao de
que se encontra em dia com suas obrigagdes para com a Recelta Federal e com o sistema da

Seguridade Social, mediante apresentag4o da Certid§o Negativa de Debito Junto ao INSS
e do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Tributos Federals;
7.7Caso a ATA seja assinada com o CNPJ da filial diverso daquele apresentado na
sess9o pCiblica pela matriz, com a consequente emissSo da Nota de Empenho e Nota Fiscal
com 0 CNPJ da filial, o pagamento s6 serd reallzado apos a constatagSo da regularidade da
filial relativa d Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
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(FGTS), mediante consulta ou apresentafao das respectivas certiddes sem prejuizo do
estabelecido no item acima transcrito;

7.8- Conforme disposto no artigo 38 do Decreto 93.872 de 23 de dezembro de 1986,
alinea "d" do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93, o pagamento pelos produtos poder^ ser,
conforme a necessidade no 6rg§o contratante. antecipado, mediante a apresentagao de
seguro-garantia ou fianga banceiria. no valor totai da parcela adiantada.
8- DAS PENALIDADES E SAN?6ES ADMINISTRATIVAS:
8.1-

A Contratada, na hipdtese de inadimplSncia parciai ou total, ressalvados os casos

fortultos ou de forga maior previstos na presente ATA, devidamente comprovados, estarS
sujeita ds segulntes penalldades, garantida a sua previa defesa no respectivo processo:
8.1.1- AdvertSncia;
8.1.2- Muitaie,

8.1.3- SuspensSo temporSria do direito de particlpar em licitagio e Impedimento de
contratar com a Munlcipalidade de Seabra-Bahia por prazo nSo superior a dols (2) anos.
8.2-

Das Multas:

8.2.1- As multas Impostas a Contratada serSo descontadas dos pagamentos eventualmente
devidos, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
8.3-

8.3.1-

Da apNcagao das penalldades:

As penalldades serao aplicadas adminlstratlvamente, independentemente de

Interpelagio judicial ou extrajudiciai.
8.4-

Da cumulatlvldade:

8.4.1- A aplicagao da penalidade "muita" n3o Impede que o 6rg3o contratante rescinds
unilateralmente o acordo e venha a apllcar, cumulativamente, a sang3o prevlsta no subltem
8.1.3.

8.5-

Da aplicagSo das multas:

8.5.1- Muita 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 indlce adotado para a atuallzagio
monetSrIa no valor de 0.5% (cinco d6clmos por cento) por dia de atraso ate o trig6simo dia.
8.5.2- Muita compensatoria;

8.5.2.1- Decorridos mals de trinta (30) dlas de atraso da entrega do objeto, serS apiicada uma
muita compensatoria de 10% (dez por cento) do valor do objeto, pelos danos causados pela
inadimplSncia do fornecedor.
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8.6-

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

muita correspondente a 0.1% (um d6cimo por cento) por dia sobre o valor do bem rejeitado,
a contar do termino do prazo estabelecido naquele item para retirada da mesma.
9- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS:

9.1-

O Registro de determlnado preQo poderS ser cancelado, de pleno direito, quando:

9.1.1- O Fornecedor nio cumprlr as obrlgagoes constantes desta ATA;
9.1.2- 0 Fornecedor der causa a rescisSo adminlstrativa de acordo (ou instrumento

equivalents) decorrente de Registro de Pregos. a critdrio do 6rgao contratante;
9.1.3- Em quaiquer das hipdteses de inexecug3o total ou parcial de acordo (ou Instrumento
equivalents) decorrente de Registro de Pregos, se assim for decidido pelo 6rg9o contratante;
9.1.4- N§o aceitar reduzir o(s) pre5o(s) reglstrado(s) se este(s) se tomar(em) supenor(es)
ao(s)

praticados(s) no mercado;

9.1.5- Por razdes de interesse publico devidamente demonstrado e justificado pelo drgSo
contratante;

9.1.6- Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitagao por escrito, comprovar estar

impossibilitados de cumprir as exiggncias desta ATA, ou, a juizo do orgSo contratante. quando
comprovada a ocorrSncia de quaiquer das hipbteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei n® 8.666/93,

9.2- A comunicagSo do cancelamento do prego registrado, nos casos prevlstos neste item,
serb feita pessoalmente ou por correspondSncia com aviso de recebimento, ]untando-se o
comprovante ao processo de administragSo da presents ATA, assegurado o prazo de 5(cinco)
dias Oteis para apresentagSo da defesa.

9.3-

No caso de ser ignorado, incerto ou inacesslvel o enderego do Fomecedor, a

comunicagao serb feita por publicagio no Oibrio Oficial do Municlpio, considerando-se, assim,
para todos os efeitos, cancelado o prego registrado.
10- DA FISCALIZAgAO:

10.1- A Registrada deverg facilitar o trabalho de fiscalizagSo a cargo do orgSo contratante;
10.2- A fiscalizagao do cumprimento do acordo decorrente desta ATA serb exercida por
servidor habilitado, designado formalmente pelo brgao contratante, para tal. investido de
plenos poderes para;

10.2.1- Recusaro material em desacordo com o objeto;

10.2.2- Promover a liquidagao do respectlvo documento de cobranga;
10.2.3- Tomar as agbes iniciais para a consecugSo das medidas cablveis para os casos
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amparados pelos itens 8 e 9 a serem executados pelo 6rgao contratante:

10.2.4- Tomar quaisquer outras medidas julgadas necessarias para a perfeita execu?5o
do objeto.

10.3- A cada entrega de material, o drgSo contratante poderS seleclonar, a seu critSrio,
amostras dos itens entregues, a fim de serem submetidas a exames, visando d verificagao do
cumprimento das condlgSes estabelecidas no Edital Licitatorio. 0 tempo medio de anSlise 6 de
30 (trinta) dias. As despesas decorrentes dos exames a serem realizados serSo custeadas pelo
drgSo contratante;

10.4- A rejeigSo dos itens nao Justlficard atrasos em relagSo ao prazo de entrega fixado.
11- DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORQA MAIOR:

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

da ATA ou nio aplicagao de multas, os inadlmplementos decorrentes das situa?6es a seguir.

quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local onde estlver sendo executado o objeto
do acordo;

11.1.1- Greve geral;
11.1.2- Calamidade pCiblica;

11.1.3- Interrupgao dos meios de transporte;

11.1.4- Condigdes meteoroldglcas excepcionalmente prejudiciais; e,
11.1.5- Outros casos que se enquadrem no parSgrafo Onico do art. 393 do Novo Cddlgo
Civil Brasileiro.

11.2- Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente Justificados pela Contratada
perante o Prgao contratante;

11.3- Sempre que ocorrerem situagSes que Impliquem caso fortuito ou de forga malor, o
fato devera ser comunicado ao orgao contratante, ata 24 horas apos a ocorrencia. Caso nao
seja cumprido este prazo, o Inicio da ocorrfencia sera considerado como tendo sido 24 tioras
antes da data de sollcltagao de enquadramento da ocorrSncia como caso fortuito ou de forga
malor.

12- DA CONTRATAgAO:

12.1- 0 compromisso para fornecimento dos materials registrados nesta ATA sera efetivado
atrav^s de emissSo de nota de empenho especlfica com a empresa, que tera forga de contrato;

[NomeAutoridade]
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[RazaoSocialParticipante]

[CidadePromotorSemUF].[DiaAtual] de[MesAtualNome] de[AnoAtual]

DEMONSTRATIVO DOS ITENS REGISTRADOS

