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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2018.
1. Regência Legal
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº s 10.520/02 e 8.666/93, Decreto Federal nº 5.450/05,
Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16, Decretos Municipais nºs 086/2015 de 02/06/2015, 042/2018 de 043/2018 ambos
de 21/02/2018, Decreto Federal nº 3555/00, no que for pertinente.
2. Unidades Interessadas
Secretarias Municipais
3. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2018.
4. Processo Administrativo: Nº 056/2018.
5. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL.
6. Objeto
Contratação de empresa do ramo para locação de equipamentos, estrutura tubular e serviços para realização de eventos do
município de Jaguaquara, conforme especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência), Anexo II (Modelo de Proposta de
Preços), Anexo III (Minuta Ata de Registro de Preço), Anexo IV(Minuta do Contrato), Anexo V (Modelo de Declaração da Proteção
ao Trabalho do Menor), Anexo VI (Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação),
Anexo VII (Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte), Anexo VIII (Modelo de Declaração de
Elaboração Independente de Proposta) e Anexo IX (Modelo de Demonstrativo de Formação de Preço).
7. Local e data da Sessão Pública do Pregão Eletrônico:
DATA: 07/06/2018
HORA: 16:30 hs (Horário de Brasília)
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITACÕES-E / BANCO DO BRASIL: 717784
7.1. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão pública da licitação: Site: www.licitacoese.com.
7.2. Início do acolhimento de propostas: às 08:00 horas, do dia 05/06/2018
7.3. Limite do acolhimento de propostas: às 08:00 horas do dia 07/06/2018.
7.4. Abertura das propostas: às 08:00 horas do dia 07/06/2018
7.5. Data e a hora da disputa: às 16:30 horas do dia 07/06/2018.

8. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, na sede da Prefeitura Municipal
de Jaguaquara, na Praça J. J. Seabra, nº 172, 1º andar, Centro, CEP: 45.345-000, Jaguaquara±BA, das 08:00 às 12:00 horas, pelo
Telefone (73) 3534-9550 ou por e-mail licita_jaguaquara@hotmail.com; bem como por consulta ao Diário Oficial do Município e no
site oficial da Prefeitura (http://www.jaguaquara.ba.io.org.br/).
8.1 A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de Jaguaquara site:
http://www.jaguaquara.ba.io.org.br/, nos Atos Oficias ± Edições do Diário oficial e no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Jaguaquara-BA, na Homologação supracitada a empresa vencedora será convocada para a formalização da
assinatura do instrumento contratual.
8.2. A Licitante vencedora deverá fornecer um número de fax, para que possa receber as ordens de fornecimento, devendo
para tanto, após o seu recebimento, enviar fax para os telefones da Prefeitura Municipal de Jaguaquara nos números (73)
3534-9550, acusando do recebimento das respectivas Ordens de Fornecimento, colocando a data, horário, carimbo de
CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG da pessoa que assina o documento.
PREÂMBULO
O Município de Jaguaquara, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, através do Pregoeiro, designado pelo Decreto
Municipal nº 043/2018 de 21/02/2018, publicada no Diário oficial do Município, torna público para conhecimento dos interessados
que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, para
Contratação de empresa do ramo para locação de equipamentos, estrutura tubular e serviços para realização de eventos do
município de Jaguaquara, conforme especificações e condições constantes no Anexo I deste edital. O procedimento licitatório
observará as disposições das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, Decreto Federal nº 5.450/05, Leis Complementares nº s 123/06,
147/14 e 155/16, Decretos Municipais nºs 086/2015 de 02/06/2015, 042/2018 de 043/2018 ambos de 21/02/2018, Decreto Federal
nº 3555/00, no que for pertinente.
I - OBJETO
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2018.
1.1 - A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa do ramo para locação de equipamentos, estrutura tubular e
serviços para realização de eventos do município de Jaguaquara.
1.2 - Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil
e as especificações técnicas constantes no Modelo de Proposta de Preço - Anexo II, o licitante deverá obedecer a este último.
II - PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico
de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes- e.com.br.
2.2 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que
está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos no item ³+$%,/,7$d2´
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções
previstas neste edital.
2.4 Não poderão participar deste Pregão:
2.4.1
Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
2.4.2
Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal, previstos na Lei
Complementar nº. 101/00;
2.4.3
Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
2.4.4
Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02) ou suspensas temporariamente
de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
2.4.5
Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
2.4.6
Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;
2.4.7
Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da Constituição);
2.4.8
Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa).
2.4.9
Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
2.4.10 Não será admitida participação de cooperativas fornecedoras de mão de obra, mas apenas aquelas cujo serviço serão
obrigatoriamente executado pelos cooperados, vendando-se qualquer intermediação ou subcontratação.
2.5 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
III ± TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
3.1 No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será observado o disposto na Lei
Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.
3.2 O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional
da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.
3.3 Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não possuírem quaisquer
dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos
legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.
3.4 Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada ao sistema até a data e horário
marcados para abertura das propostas.
3.5 A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar
nº 123/06.
3.6 A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento
dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.
IV - CREDENCIAMENTO
2OLFLWDQWHGHYHUiHVWDUSUHYLDPHQWHFUHGHQFLDGRQRVLVWHPD³3UHJmR(OHWU{QLFR´QRVtWLRwww.licitacoes-e.com.br.
4.2 O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto
ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções
detalhadas para sua correta utilização.
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2018.
4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade
técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
4.4 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura de Jaguaquara
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.5 A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por
solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Jaguaquara.
4.6 A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de
acesso.
V- IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
5.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar, o ato
convocatório do pregão. As impugnações deverão ser protocoladas no setor de licitações desta Prefeitura.
5.2 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação.
5.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.
5.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até 02 (dois) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
edital.
5.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
VI - PROPOSTA
6.1.O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e hora marcadas para abertura
da proposta, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
6.2 O licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços de forma detalhada,
indicando, prazos de validade, prazo de entrega, bem como os valores unitários e o total, sob pena de desclassificação de sua
proposta.
6.3 A Proposta de Preço será considerada de acordo com os Anexos deste Edital, por Menor Preço Global, expressa em Real
(R$), em algarismos e por extenso, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, cujo
o preço dos produtos apresentados na proposta deverá vir acompanhado também da Proposta de Preço, conforme Anexo II e
Demonstrativo de Formação de Preços por ITEM conforme Anexo IX, que deverá levar em conta obrigatoriamente, sob pena
de desclassificação, todos os custos com mão-de-obra e os devidos encargos sociais e quaisquer outros custos ou despesas
que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta,
abrangendo, assim, todos os custos com materiais e serviços necessários ao fornecimento do objeto em perfeitas condições
de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.
6.4 A não apresentação das exigências acima, junto com a proposta de preços, acarretará na desclassificação desta.
6.5 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei.
6.6 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital.
6.7 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.
6.8 Para fins de cadastro e de lances no sistema eletrônico, o valor a ser considerado será o global.
6.9 Qualquer elemento que possa identificar o licitante na fase de classificação das propostas, importa a desclassificação
da proposta.
6.10 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
6.11 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema
ou de sua desconexão
VII ± DA HABILITAÇÃO
7.1 Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
7.2 Documentos relativos à habilitação jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização
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para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
d)
Certidão
simplificada
emitida
pela
junta
comercial
do
estado,
(noventa) dias anteriores à data de apresentação das propostas.

expedida

nos

últimos

90

7.3 Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário
individual, dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de apresentação das propostas ou conforme validade constante na certidão.
7.4 Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ± CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com a Previdência Social, em conformidade com os termos do Decreto
Federal n.º 8.302/2014;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS ± CRF;
e) Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
7.4.1 Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da
matriz e da filial.
7.4.2 As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas dentro do prazo de
validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas
dos últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública.
7.4.3 As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
7.4.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período,
a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
7.4.5 A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos
termos do item ³5($%(5785$'$6(6623Ò%/,&$´SDUDDDVVLQDWXUDGRFRQWUDWRRXUHYRJDUD licitação.
7.5 Documentação complementar:
7.5.1 O licitante deverá declarar:
a) que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital;
b) que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99, preferencialmente, conforme Modelo
sugerido pelo Edital;
c) que a proposta foi elaborada de forma independente, preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital;
d) o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei Complementar nº 123/06,
preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital.
7.6 A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item deverá comprovar que
detém poderes para agir em nome do licitante.
7.7 Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
7.8 Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas
pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.520/02.
7.9 Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
7.9.1 Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados em nome do
licitante e com o número do CNPJ;
7.9.2Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
7.9.3 Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente
em nome da matriz;
7.9.4 Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por membro da Comissão de Licitação
da Prefeitura Municipal de Jaguaquara.
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7.10 Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado habilitado.
VIII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo
deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br
8.2 A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em campo próprio do
sistema eletrônico.
IX - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1 Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar o contrato ou não retirar o instrumento
equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e
9.1.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente
ou em que seja anulada a própria sessão pública.
9.1.3 O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de desempate do item ³REGRAS
*(5$,6'('(6(03$7(´, será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances;
9.1.4 O direito de preferência previsto no item ³PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE´
deverá ser recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente;
9.1.5 Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos termos da ITEM
³35()(5Ç1&,$'$60,&52(035(6$6( (035(6$6'(3(48(123257(´
9.1.6 Finalizado o procedimento previsto no item ³PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE´ RX LQH[LVWLQGR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD GH 0((33 RX HTXLSDUDGR VHUi UHalizada a negociação prevista no item
³1(*2&,$d2´
9.1.7 Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos termos do item
³5(&85626´SURVVHJXLQGR-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
9.2 A convocação acontecerá SRUPHLRGR³FKDW´GRVLVWHPDHOHWU{QLFR
X - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1 Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital:
10.2 Será desclassificada a proposta inicial que:
10.2.1 Contenha vícios ou ilegalidades;
10.2.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
10.2.3 Apresentar custos que sejam manifestamente inexequíveis;
10.2.4 Consideram-se custos manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura
dos custos decorrentes da contratação pretendida;
10.2.3 Não vir acompanhada de Planilha de Proposta de Preços, conforme Anexo II e Demonstrativo de Formação de Preços
por ITEM conforme Anexo IX, que deverá levar em conta obrigatoriamente, todos os custos com mão de-obra e os devidos
encargos sociais, BDI e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o
fornecimento dos serviços, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e serviços necessários
à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.
10.2.4 Incluir na proposta apresentada os custos com Imposto de Renda de Pessoa Jurídica ± IRPJ ± e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido ± CSLL.
10.2.5 Apresentar elementos que possam identificar o licitante.
10.3 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.
10.4 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da
fase de lance.
XI - FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio
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do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.
11.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
11.3 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.
11.4 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do ofertante.
11.5 Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
11.6 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada
a recepção de lances.
11.7 O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual diligência.
11.8 Realizada a diligência, o pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será dado prosseguimento
à sessão pública.
XII - DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
12.1 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos
licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
12.2 No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa
automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no ³FKDW´GR sítio www.licitacoes-e.com.br.
XIII - PREFERÊNCIA DAS ME/EPP
13.1 Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a ocorrência de um possível empate,
pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
13.2 A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após o término dos lances,
para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da
convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06)
13.3 A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu
favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).
13.4 Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas as ME/EPP e
equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
13.5 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
13.6 O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista no item
³1(*2&,$d2´
13.7 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. No caso de não
haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em
situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
13.8 Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da
LC nº 123/06).
13.9 O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME/EPP
ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
XIV - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
14.1 Se depois de realizado o procedimento previsto no item ³PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE´UHVWDUHPGXDVRXPDLVSURSRVWDVHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVFRPRFULWpULRGHGHVHPSDWHVHUiDVVHJXUDGD
preferência:
14.1.1 Sucessivamente, aos bens:
14.1.2 Produzidos no País;
14.1.3 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
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14.1.4 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
14.2 Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de concurso entre as hipóteses previstas nos itens
76, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado
qualquer outro processo.
XV - NEGOCIAÇÃO
15.1 Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado
para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
15.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
XVI - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
16.1 Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e compatibilidade do preço em relação ao valor
estimado para a contratação.
16.2 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL .
16.3 Será desclassificada a proposta definitiva que:
16.3.1 Contenha vícios ou ilegalidades;
16.3.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
16.3.3 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo obtido pela Administração previamente à Licitação;
16.3.4 Apresentar custos que sejam manifestamente inexequíveis;
16.3.5 Consideram-se custos manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura
dos custos decorrentes da contratação pretendida;
16.3.6 Não vir acompanhada de Planilha de Proposta de Preços, conforme Anexo II e Demonstrativo de Formação de Preços por
ITEM conforme Anexo IX, que deverá levar em conta obrigatoriamente, todos os custos com mão de-obra e os devidos encargos
sociais, BDI e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento
dos serviços, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e serviços necessários à execução do
objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.
16.3.7. Incluir na proposta apresentada os custos com Imposto de Renda de Pessoa Jurídica ± IRPJ ± e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido ± CSLL.
16.4 Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim prosseguindo até a apuração de uma proposta
que atenda a este Edital.
16.5 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais
bem classificado.
16.6 A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante
mais bem classificado.
XVII - VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
17.1 - Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e compatibilidade do
preço, o pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguinte cadastro:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas ± CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
17.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão
TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário).
17.3 Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado.
17.4 Ainda como condição prévia à habilitação, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal
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(www.portaldatransparencia.gov.br), para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido
como condição para esse benefício.
17.4.1 Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do
tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com
a consequente inabilitação e instauração de Processo Administrativo.
17.5 Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro solicitará do respectivo licitante o encaminhamento
dos documentos de habilitação que não tiverem sido previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.
17.6 Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma prevista no item ³REABERTURA DA
SESSÃO 3Ò%/,&$´
17.7 Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a
apresentação de novos documentos, escoimados das causas referidas no ato de inabilitação.
XVIII - ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
18.1 - A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor, no modelo sugerido pelo Anexo II e os documentos exigidos
para habilitação, inclusive quando houver necessidade do envio de anexos, deverão ser enviados digitalizados para o email licita_jaguaquara@hotmail.com no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da solicitação do Pregoeiro.
18.2 A proposta, os documentos e os anexos remetidos por e-mail deverão ser encaminhados no prazo de 03 (três) dias úteis,
contado da solicitação do Pregoeiro, ao Setor de Licitações, na Rua Praça J. J. Seabra, nº 172, 1º andar, Centro, CEP: 45.345000, Jaguaquara±BA, em envelope fechado com as seguintes informações: Setor De Licitações da Prefeitura Municipal de
Jaguaquara, o número do tel, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ e endereço da empresa.
18.3 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua
portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.
18.4 Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser devidamente consularizados.
XIX - RECURSOS
19.1 O pregoeiro comunicará com antecedência via chat do sistema eletrônico a data que será Declarado o Vencedor. Após
Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 10 (dez) minutos durante o qual, qualquer licitante poderá, de forma
IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
19.2 Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão solicitar ao Pregoeiro o envio
por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis no órgão, os documentos de
habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos.
19.2.1 As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, dentro do prazo, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões também via sistema, que começará a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
19.3 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso (item 19.1), no momento da sessão
pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante
vencedor.
19.4 Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do processo licitatório ou a
qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.
19.5 Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
19.5.1
Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
19.5.2
Motivadamente, reconsiderar a decisão;
19.5.3
Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
19.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XX - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1 Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade
superior para homologação.
20.2 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento
licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
20.3 Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou retirar o
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instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis.
20.4 A convocação do licitante subsequente será realizada de acordo com as regras previstas no LWHP ³REABERTURA DA
SESSÃO PÚBLICA´
XXI - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
21.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores, convocará os interessados para, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data da convocação, procederem
à assinatura do Contrato, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas.
21.2 O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo
licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
21.3 A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração
ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no presente instrumento convocatório.
21.4 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado.
21.5 Serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante
mais bem classificado; segundo a ordem de classificação baseada na última proposta apresentada durante a fase competitiva, que
deverá ser observada para fins de eventual contratação.
21.6 No momento da assinatura do Contrato a Administração verificará se os licitantes mantêm as mesmas condições de
habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante todo o Contrato.
XXII - VIGÊNCIA DO CONTRATO
22.1 O contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período.
XXIII - REAJUSTE
23.1 Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo do contrato, após o que a concessão de reajustamento,
deverá feita mediante demonstrativos de viabilidade.
23.2 Transcorridos o prazo da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços poderão ser reajustados, tendo por
base a data da apresentação da proposta.
23.3 Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua solicitação por
escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura Municipal de Jaguaquara.
23.4 A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente,
instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela
própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
23.5 Caso seja necessário a repactuação do valor do contrato, a contratada deverá fazer uma solicitação devidamente justificada,
anexando os documentos pertinentes que comprovem a variação dos componentes dos custos do contrato, apresentando ainda,
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação pela Contratante.
23.6 A licitante que suspender a execução do serviço enquanto estiver aguardando pronunciamento ou decisão sobre
reajustamento ou revisão será penalizada com multa de 5% (cinco por cento) do valor estimado do serviço ou
fornecimento, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades administrativas e/ou judiciais.
XXIV- OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
24.1 Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município ou a terceiros, em função do objeto do
contrato firmado.
24.2 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer
ônus à CONTRATANTE.
24.3 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
24.4 Substituir, sem ônus adicionais, no prazo máximo de até 24 horas, os produtos que estiverem em desacordo com a Ata de
Registro de Preços e o Edital.
24.5 Reparar, sem ônus adicionais, quaisquer danos causados à Administração, decorrentes do fornecimento irregular do
objeto deste Edital.
24.6 Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação.
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XXV - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
25.1
25.1.1
25.1.2
25.1.3

Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.
Verificar e aceitar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas.
O acompanhamento do contrato será feito pela Secretária ocupante da Secretaria requisitante.

XXVI - PAGAMENTO
26.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo não
superior a 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
26.2 - É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança
bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização
pelos danos decorrentes.
26.3 - O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
± CEIS e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, para comprovação de
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
26.4 - Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 03 (três)
dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
26.5 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
26.6 - A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo
contratado.
26.7 - O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em que será
garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.
26.8 - É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
26.9 - A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto
desta licitação, mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, disponibilizado no
endereço eletrônico www.sefaz.ba.gov.br, de acordo com o disposto no Decreto Estadual nº. 9.265 de 14 de dezembro de 2004.
XXVII - SANÇÕES
27.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
27.1.1 - Advertência por escrito;
27.1.2 - Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será
caracterizada a inexecução total do contrato;
27.1.3 - Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
27.1.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
27.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de
02 (dois) anos.
27.2 - A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
27.2.1 - Advertência por escrito;
27.2.2. - Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de
30%;
27.2.3 - Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20%sobre o valor do contrato;
27.2.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
27.2.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02
(dois) anos.

Página 10 de 29

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LF02XDFMKJDPU/JTDCYK3W

Esta edição encontra-se no site: www.jaguaquara.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
24 de Maio de 2018
12 - Ano - Nº 2698

Jaguaquara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
Praça J. J. Seabra, n.º 172  Centro  CEP: 45345-000
Fone/Fax: (73) 35349550  CNPJ 13.910.211/0001-03
Home Page: http://www.jaguaquara.ba.gov.br  E-mail: prefeitura@jaguaquara.ba.gov.br

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2018.
27.3 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com o Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações
legais.
27.4 - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
27.4.1- Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
27.4.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
27.4.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
27.5 - As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e
a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
27.6- A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
27.7 - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva
da Prefeitura Municipal.
XXVIII - RESCISÃO DO CONTRATO
28.1 - Constituem motivo para rescisão do contrato:
28.1.1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
28.1.2 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
28.1.3 - A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, nos
prazos estipulados;
28.1.4 - O atraso injustificado no início do serviço;
28.1.5 - A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
28.1.6 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução,
assim como as de seus superiores;
28.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
28.1.8 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
28.1.9 ± A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
28.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
28.1.11 - Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;
28.1.12 - A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
28.1.13 - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
28.1.14 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do serviço, ou parcelas
destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
28.1.15- A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;
28.1.16 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
28.1.17 - Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
28.1.18 - A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.
XXIX - REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
29.1 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
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comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
29.2 - A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
XXX - ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
30.1 - A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício insanável.
30.2 - A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
30.3 - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.
30.4 - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dependam
ou sejam consequência do ato anulado.
30.5 - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos
a que ela se estende.
30.6 - A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato,
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
30.7 - A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até
a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
30.8 - Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados;
XXXI - FORO
31.1 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Jaguaquara, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
XXXII - DISPOSIÇÕES FINAIS
32.1 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive fixando prazo para resposta dos licitantes quando lhes for
solicitada qualquer informação ou documento, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
do processo desde a realização da Sessão Pública.
32.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
32.3 - Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal.
XXXIV - ANEXOS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Termo de Referência
Modelo de proposta de preços;
Modelo da Ata de Registro de Preços
Minuta do contrato;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação.
Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Modelo de Demonstrativo de Formação de Preço
Jaguaquara ± BA, 23 de maio de 2018.
Márcio Herbet Rocha Pinheiro
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1.0. OBJETO: Contratação de empresa do ramo para locação de equipamentos, estrutura tubular e serviços para realização de
eventos do município de Jaguaquara.
2.0.
ESPECIFICAÇÕES: todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto, sendo de exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA as despesas como transporte, alimentação, hospedagem, combustíveis para grupo motor gerador e
veículos, montagem e desmontagem de equipamentos, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos,
contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo,
rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
ITEM
UNID
DESCRIÇÃO
QTD.
locação de toldo piramide medindo 3x3 metros, altura de 3,00m cobertura de lona antichama, material
100
da estrutura em ferro galvanizado (os toldos deverão estar em perfeitas condições, com lonas
01
Diária
limpas, sem furos ou rasgos, os tubos de ferro não deverão apresentar ferrugens, soldas
aparentes ou torturas). Colocar as calhas necessárias
Diária locação de toldo tipo chapéu de bruxa medindo 4x4 metros, altura de 3,00m cobertura de lona
160
antichama, material da estrutura em ferro galvanizado (os toldos deverão estar em perfeitas
02
condições, com lonas limpas, sem furos ou rasgos, os tubos de ferro não deverão apresentar
ferrugens, soldas aparentes ou torturas). Colocar as calhas necessárias
Diária locação de toldo tipo chapéu de bruxa medindo 5x5 metros, altura de 3,00m cobertura de lona
80
antichama, material da estrutura em ferro galvanizado (os toldos deverão estar em perfeitas
03
condições, com lonas limpas, sem furos ou rasgos, os tubos de ferro não deverão apresentar
ferrugens, soldas aparentes ou torturas). Colocar as calhas necessárias
Diária locação de toldo tipo chapéu de bruxa medindo 6x6 metros, altura de 3,00m cobertura de lona
40
antichama, material da estrutura em ferro galvanizado (os toldos deverão estar em perfeitas
04
condições, com lonas limpas, sem furos ou rasgos, os tubos de ferro não deverão apresentar
ferrugens, soldas aparentes ou torturas). Colocar as calhas necessárias
Diária locação de toldo tipo chapéu de bruxa medindo 10x10m, altura de 4,00m cobertura de lona antichama,
30
material da estrutura em ferro galvanizado (os toldos deverão estar em perfeitas condições, com
05
lonas limpas, sem furos ou rasgos, os tubos de ferro não deverão apresentar ferrugens, soldas
aparentes ou torturas). Colocar as calhas necessárias
Diária tenda galpão: 70 metros de largura, por 35 metros, de vão livre, profundidade e comprimento com
20
vãos de 05 metros, planejado de acordo com as necessidades do evento dependendo do nível do
local, pé direito medindo 07 metros, pés laterais medindo 4,50 metros de altura, estrutura em ferro
trilaçado galvanizado a fogo anti-ferrugem e extremamente resistente, sistema de fixação ao solo,
06
amarração em cabo de aço, cobertura no formato de duas aguas em lona vinílica na cor branca com
tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti uv, anti
iv e auto extinguível.
07

Diária
Diária

08
Diária
09
10
11
12
13

Diária
Diária
Diária
Diária
Diária

14
15

Diária

locação de stand 5x5metros - estrutura em alumínio, octanorme, com piso de madeira com caroete,
ar-condicionado, com teto e cobertura
locação de palco ± 12x10m de largura com pé direito de 2,20m de altura,piso com compensado de
18mm, fechamento da base com painéis de madeirite preto, cobertura de lona, material da estrutura
em q-30 e q-50, com pé direito com 08 mts de altura, com house mix em aluminio e estruturas para
pa fly
locação de palco ± 16mx12m de largura com pé direito de 2,20m de altura, piso com compnsado de
18mm, fechamento da base com painéis de madeirite preto, cobertura de lona, material da estrutura
em q-30 e q-50, com pé direito com 10 mts de altura, com house mil em aluminio e estruturas para
pa fly
grid 12x10 metros em aluminio q30 completo para palco pé direito de 7 metros de altura
locação de disciplinador por unidadematerial em ferro medindo 2,0x1,0m
locação de elevado de pm metalico por unidade - medindo 3x1,50m, com 3m de altura em lona
antichama
locação de placa de fechamento por unidade, material em placa de ferro, medindo 3,0x2,2,2 metros
locação de sanitários químicos - medindo 2,20 de altura, 1,25 de comprimento, estrutura em fibra,
caixa de dejetos de 220 litros
locação de sanitários químicos pne (portadores de necessidades especiais) 2,30 de altura, 2,0, de
largura x 1,85 comprimento, estrutura em fibra, caixa de dejetos de 250 litros

15
10

10

05
300
12
30
150

10
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Diária
16

17

Diária

18

Diária
Diária

19

Diária

20

Diária

21

Diária
22

Diária
23

locaçao de gerador de energia cabinados e insonorizados, móvel, com capacidade mínima de 260
kva, trifásico, nas tensões de 380/220 watts, 60 hz, com 4 vias (fases) de cabo de 70 mm e 60 m de
comprimento cada, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.
01 ±painel de led para transmissão de vídeo, com resolução mínima de 06 m.m, outdoor, medindo
mínimo 32m², acompanhado de processador de vídeo e demais acessórios para seu perfeito
funcionamento, incluindo, caso necessário. 01- câmera filmadora profissional para gravação de vídeo
e transmissão ao vivo com acessórios para seu perfeito funcionamento e cinegrafistas;- estrutura de
alumínio modelo q30 para confecção de suporte para fixação do painel em local distinto

15

ILUMINACAO PALCO PRINCIPAL. 40 Movie Beam 200, 8 Elipsoidal com iris , 10 Strobe Atomic 300,
2 Maquina de Fumaça 3000 DMX , 8 Mini Brutt, 32 Par led, 2 Canhão seguidor com operador, 1
Console GrandMa , 1 Sistema de AC

15

sonoriazação completo de grande porte- 02 mesas digitais, 56 entradas mono e32 auxiliares, 4
estéreo, 24 barras de mistura e 2 saídas estéreo e 8 saídas de matriz. custom "dsp7" lsi para ultraalta velocidade de 96 khz / 32 bits de processamento. a capacidade de e / s e a funcionalidade podem
ser duplicadas ou triplicadas adicionando um ou dois sistemas dsp5d digital mixing systems
montáveis em rack.fácil "soundcheck virtual" com canais individualmente atribuíveis não requer repatching complexo.built-in vcm (virtual circuit modeling) efeitos oferecem simulações impecáveis de
processamento de sinal clássico artes.8 processadores multi-efeitos de alto desempenho e 12
equalizadores gráficos incorporados processador digital lake avalon vt ± 737 sistema de som line
array side duplo 48 caixas de som line array ativo2400w rms ou superior 36 caixas de sub ativo 3000
w rms 16 monitores sm400 01 sub com 02 auto falantes de 18 polegadas para bateriasistema de fone
completo ± 16 fone monitor 40 pedestais girafa e garras 40 microfones± sm58 ± sm57 ± microfones
de tons 604 -sm91 ou similares 02 microfones sem fio ur2 uhf 02 sistemas de contra baixo com
cabeçote 450w FDL[DVRULJLQDO[HFDL[D´RULJLQDOFXERVGHJXLWDUUDZDWWVPXOWLFDER
de 110 m e 56 vias espaguetadas 02 baterias (instrumento musical) com todos os seus acessórios
(corpo e demais componentes), de alta qualidade e padrão, para uso das bandas musicais de grande
porte durante os eventos. 02 corpos de bateria completo
sonorização medio porte- 02 mesas digitais com 48 canais de entrada e 16 auxiliares, equalização
paramétrica, compressor, gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas
por canal, 2 fontes de alimentação; - sistema de sonorização line array, composto por 16 caixas treeway por lado, 12 caixas de sub grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; - 02 sistema de
amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe d, com no mínimo 2400 watts rms
por canal em 2 omhs; 01 sistemas de contra baixo com cabeçote 450w caixas original 4x10 e caixa
´RULJLQDOFXERVGHJXLWDUUDZDWWV- software de gerenciamento do sistema através de tablet
ou computador; - 01 multicabo de 48 canais de entrada 01 corpo de bateria completo
Sistema Vila Junino Pa ativo 2 caixas ativas de alta com as seguinte característica Impedância
Nominal: 4 Ohms Potência Musical: 2000 Watts Potência RMS em 4 Ohms : 1000 Watts Resposta de
Freqüência +0-3 dB: 45Hz a 20Khz Principais recursos: - Processamento 1- Active Speaker feed back
2- HI-pass filter 24dB / 8ª - Entrada balanceada - Saída para VIP 1000 Plus passiva - Proteção DC Proteção Curt - Proteção Térmica - Limitador de Potência - Input Link - Transformador Toroidal Ventilação Inteligente de 2 velocidades - Alças laterais embutidas no próprio gabinete - Produzida em
madeira naval imunizada - Alimentação ajustável 120/240 V 2 Grave sub 1000 Potência Musical: 2000
Watts Potência RMS em 4 Ohms : 1000 Watts Processamento 1 Active Speaker feed back 2 HI-pass
filter 24 dB / 8ª Entrada balanceada Proteção DC/Curto/Térmica Limitador de potência Input Link
Transformador Toroidal Ventilação Inteligente de 2 velocidades Saída para 1 Sub VIP 1000 Passivo
Alças laterais que facilitam manuseio e transporte Base para encaixe de pólo passivo Gabinetes em
madeira naval imunizada produzido em CNC Tela de aço margeada com pintura em epóxi alta
durabilidade Pés de borracha para maior estabilidade e proteção
Iluminação 8 Par leds de 54 Watts cada Torre flay 4 caixas - Processamento:Potência Musical: 660
Watts Potência RMS em 4 Ohms : 330 Watts Resposta de Freqüência 50 Hz a 20 Khz 1- Active
Speaker feed back 2- HI-pass filter 24dB / 8ª - Entrada balanceada - Proteção DC/Curto/Térmica Limitador de Potência - Input Link - Transformador Toroidal - Ventilação Inteligente de 2 velocidades
- Saída para 1 caixa VIP 400 passiva Garantia de 1 ano em todo território nacional
Monitor de palco 2 ativos Especificações Técnicas Impedância Nominal: 4 Ohms Potência Musical:
400 Watts Potência RMS: 200 Watts Recursos do sistema USB/ cartões SD/MMC:
Entrada USB (lê arquivos de áudio em MP3 e WMA Leitor de Cartão SD / MMC FM ( com sintonia
automática) Controle de volume, play, pause, avanço e retrocesso Seleção de faixas de áudio não
sequencial via controle remoto Seleção de faixas de áudio sequencial via teclas do módulo Controle
remoto 5 tipos de equalizações pré-determinadas: Normal, POP, Rock, Jazz, Clássico e Country

10

15

15

30

10
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Sistema liga/desliga apenas do módulo USB via controle remoto Seleção das funções USB, FM,
CARD via teclado ou via controle Outros Recursos: Entrada de microfone balanceada conector
COMBO NEUTRIK com controle de volume independente Entrada de linha balanceada com conector
COMBO NEUTRIK com controle de volume independente 4 vias de equalização HI-MID HI- MID
LOW-LOW com controle de +/- 15dB Proteção térmica Proteção contra curto na saída Ventilação
forçada inteligente com dupla velocidade Transformador toroidal Filtro HPF BT @-12Db/8 Saída de
linha balanceada Saída para conexão de uma Pulps passiva, conector SPEAKON Chave power com
indicador luminoso Alimentação 110 / 220 V 1 Microfone sem fio 8 microfones com fio 8 Suporte de
microfones
locação de mini trio: caminhão / mini trio 16.000 watts de potência nominal, 24 graves, 8
amplificadores de 2.000 watts cada, com palco medindo 6 x 2,60 mts e mesa de som digital de 32
canais.
locação de trio carreta: trio carreta com 23metros, com camarim completo, palco minimo de 11,0 x
4,30 mts, som de 160 graves total, 104 médios grave, 42 amplificadores de 6000 rms para sistema
grave e amplificadores de 1.400 rms para os médios graves, total de potência de aúdio por saída
de falantes 70.000 rms em média geral, com mesa de som digital mesa sc 48 dual + ao16 analog
output card mix opt + raque sc 48 fwx firewire record playback option card.
apresentação musical de grupos musicais locais com estilos: pé de serra e arrocha, com até 03
componentes
apresentação musical de grupos musicais locais todos os estilos musicais
apresentação musical de grupos musicais regionais com estilos: pé de serra, arrocha, sertanejo etc...

08

apresentação musical de Bandas Musicais locais com todos os estilos

35

apresentação musical de Bandas Musicais regionais com todos os estilos

10

Bandas musicais com reconhecimento regional e estadual
serviço de apoio para eventos: incluso: recepção e apoio para: grupos musicais, bandas e artistas,
apoio da programação de palco, manutenção de camarins, controle de acesso de pessoas e veículos
ao palco e apoio e na programação de equipamentos
serviço de organização de eventos: incluso: controle de entrada e saída de pessoas, com o uso de
dector de metais, controle de barracas e ambulantes não cadastrados ou em local não permitido,
controle de veículos em locais não permitidos e controle de transito no circuito da festa e entorno,
controle de carros de som e bebidas em vasilhames de vidro, visando a segurança das pessoas.
serviço de coordenação das equipes de organização de eventos: incluso: controle de entrada e saída
de pessoas, com o uso de dector de metais, controle de barracas e ambulantes não cadastrados ou
em local não permitido, controle de veículos em locais não permitidos e controle de transito no circuito
da festa e entorno, controle de carros de som e bebidas em vasilhames de vidro, visando a segurança
das pessoas.

10
50
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35
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2.1.
Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
2.1.1.
Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.
2.1.2.
Verificar e aceitar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas.
2.1.3.
O acompanhamento do contrato será feito pela Secretária ocupante da Secretaria requisitante.
E as demais Cláusulas constantes na minuta do contrato
3.0.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Caberão a CONTRATADA pagar impostos, taxas ou contribuições referentes ao evento, no âmbito do Município, do Estado
e da União.
A CONTRATADA se compromete a prestar os serviços determinados, bem como assegurando a qualidade dos mesmos,
sob pena de incorrer em multa contratual, devidamente definida neste contrato.
Executar diretamente os serviços contratados nas condições fixadas neste contrato conforme o Anexo I.
Arcar com todas as despesas e custos de: transporte, alimentação, hospedagem, combustíveis para grupo motor
gerador e veículos, montagem e desmontagem de equipamentos, proventos, encargos sociais, impostos, taxas,
tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes e quaisquer
outros, direta ou indiretamente relacionados com o objeto do presente contrato.
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao CONTRATANTE e/ou terceiros, inclusive por seus
empregados, como também em decorrência de erro ou imperícia na execução dos serviços contratados.
Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Atender com presteza às reclamações sobre a qualidade dos serviços executados.
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3.8.

Permitir que os prepostos do contratante, especialmente designados, acompanhem todas as etapas de execução dos
serviços contratados, para os fins previstos neste contrato.
3.9. Realizar a higienização, bem como a desodorização dos sanitários portáteis, durante o horário da festa e diariamente
no turno matutino deverá ser feita a sucção por equipe especializada e veículo(s) apropriado(s), como também o
descarte do material coletado deverá ser feito também em local apropriado.
3.10. Realizar a montagem e desmontagem dos equipamentos e da estrutura tubular objeto deste contrato de acordo com
o cronograma do município.
3.11. Disponibilizar as equipes, Bandas, Grupos Musicais e artistas conforme o cronograma do município.
3.12. Aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas condições deste contrato, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, conforme previsto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
3.13. Emissão de ART ± Anotação de Responsabilidade Técnica.
E as demais Cláusulas constantes na minuta do contrato
4. SUBCONTRATAÇÃO
4.1.1.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da Contratada, não se responsabilizando o Contratante por
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
5. FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS
5.1.2.1 Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as necessidades e
conveniências da CONTRATANTE:
D 2&2175$7$'2IRUQHFHUiRVSURGXWRVPHGLDQWHDDSUHVHQWDomRGD³2UGHPGH)RUQHFLPHQWR´FRQIRUPHPRGHORSUHYLDPHQWH
apresentado pelo CONTRATANTE e acordado pelas partes, devidamente datada e assinada por funcionário autorizado da Prefeitura
Municipal;
E $³2UGHPGH)RUQHFLPHQWR´GHYHUiVHUGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGDFRPDVLQIRUPDo}HVUHODWLYDVDRIRUQHFLPHQWRHDVVLQDGDVSRU
funcionário do posto que executar o fornecimento.
c) O Objeto desta Licitação deverá ser entregues, conforme cronograma e Ordem de Fornecimento emitido pelo Contratante,
d) O Objeto desta Licitação deverá ser entregues nos dias, locais e horários impressos na Ordem de Fornecimento.
e) O Contratado se compromete a entregar o objeto deste Pregão com observância das condições que seguem, em boas condições
de uso e as referências previstas no Edital.
f) O Atraso na entrega será cobrado multa de acordo com normas legais.
g) Todo o produto que for entregue para o comprador e que não mantenha um bom nível de qualidade, será devolvido ficando as
despesas a cargo do fornecedor.
h) Não serão permitidos os produtos quebrados, ou em uma qualidade degradada ou sem aprovação do registro pelo órgão
competente.
i) A CONTRATADA fornecerá os produtos medianWHDDSUHVHQWDomRGD³2UGHPGH)RUQHFLPHQWR´GHYLGDPHQWHSUHHQFKLGDGDWDGD
e assinada por funcionário autorizado, conforme modelo previamente apresentado pela CONTRATANTE e acordado pelas partes.
j) Em caso de urgência justificada, poderá ser autorizado o fornecimento dos materiais licitados mediante contato telefônico pelo
responsável identificado pelo CONTRATANTE, junto ao preposto indicado pela Contratada.
l) O responsável pelo recebimento terá direito de recusar o produto que não estiver em bom estado de uso ou manuseio.
m) O material/serviço será recusado no caso de especificações fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor
que o solicitado.
p) O material recusado deverá ser substituído no prazo máximo 8 (oito) horas, contado a partir do recebimento pelo CONTRATADO
da formalização da recusa pelo CONTRATANTE, arcando o CONTRATADO com os custos dessa operação, inclusive os de
reparação.
q) Não será admitida recusa de fornecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.
r) Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá providenciar alternativas de fornecimento nas
mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento da formalização de
descontinuidade do fornecimento emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato.
6 - VIGÊNCIA
6.1. O contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período.
7 - UNIDADE FISCALIZADORA
7.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria Municipal de Cultura, por servidor especificamente designado
para este fim.
8 - DO PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no
prazo não superior a 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
8.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da
contratada.
8.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após
a data de sua apresentação válida.
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8.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando
a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro
rata tempore" em relação ao atraso verificado.
8.5. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade fiscal, impostas
no momento da habilitação.
9 - DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A CONTRATADA é obrigada a realizar o fornecimento, objeto deste edital, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em
estreita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do Poder Público,
procurando ± dentro do possível ± conduzir os serviços e o pessoal de modo a formar, perante o público, uma boa imagem da
CONTRATANTE e da própria CONTRATADA.
ANEXO II
A- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
A
Prefeitura Municipal de Jaguaquara
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0009/2018
Objeto:
Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para o fornecimento do objeto de que
trata o PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2018, conforme especificação constante do Termo de
Referência deste Edital.
Os prazos para cumprimento dos objeto são os que se seguem:
a) prazo de validade da proposta: ..... (....................) dias;
b) prazo para fornecimento:
..... (....................) dias.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preços
unitários anexa e pelo preço global de R$
(
).
Os dados da nossa empresa são:
a)
Razão Social:
;
b)
CNPJ n.º:
;
c)
Endereço Completo:
;
d)
Fone: ;
e)
Fax (se houver):
;
f)
E-mail: ;
g)
Conta Bancária/Agência/Banco:
.
Local e data
Assinatura e carimbo (do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.

B- MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
INSC. ESTADUAL:
VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:

UF:
FONE/FAX:
CONTATO:
CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:

PLANILHA DE QUANTATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
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Item

Discriminação

Unidade

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

[O Licitante deve preencher a Proposta
conforme
discriminação,
unidade
e
quantidade para todos os itens, de acordo
com o Termo de Referência ± Anexo I] O
erro na discriminação ensejará a
desclassificação.
VALOR GLOBAL:

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o
fornecimento do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como
transporte, alimentação, hospedagem, combustíveis para grupo motor gerador e veículos,
montagem e desmontagem de equipamentos, proventos, encargos sociais, impostos, taxas,
tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas
inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações
do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados
pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes
do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2018/SRP.

Observações: A proposta deverá indicar os dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução
do contrato.

RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE

_______________________,
LOCAL

_______/ _____/ _____
DATA

________________________________
ASSINATURA E CARIMBO
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ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ***/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2018
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos ### dias do mês de #### de ###, o Município de Jaguaquara, com sede na Praça J. J. Seabra, nº 172, 1º andar, Centro, CEP:
45.345-000, nesta Cidade, inscrita no CNPJ sob nº 13.910.211/0001-03, neste ato representado por (#Secretário#), nos termos da
Lei nº 10.520/02, e aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, em face da classificação
das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº #####/2018, conforme homologação datada de:
##/###/###, publicado em ##/###/###, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados,
conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços,
oferecidos pela empresa ### inscrita no CNPJ sob o nº #### com sede na ###, CEP ####, no Município de ###, neste ato
representada pelo(a) Sr(a). ####, portador(a) da Cédula de Identidade nº #### e CPF nº ####, cuja proposta foi classificada no
certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA ± DO OBJETO

1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual locação de equipamentos, estrutura tubular e serviços para realização de

eventos do município de Jaguaquara, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se
a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.
O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.
2.1.
São participantes os seguintes órgãos:
a)
Secretarias Municipais
2.2.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha
participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 043/2018, e na Lei nº 8.666/93.
2.3.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
2.6.
Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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4.
O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
4.1.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original
do certame.
4.2.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.3.
Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da alínea
³G´GRLQFLVR,,GRFDSXWGRDUWGD/HLQTuando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado,
ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
4.4.
Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
4.6.
A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada
anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
4.7.
Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços constantes
dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras
e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração
solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração
no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8.
É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando,
neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro
de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do Decreto Municipal nº. 043/2018.
4.10.
É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
4.11.
Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
4.12.
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos
participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.
O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa em processo administrativo específico, quando:
5.1.
Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2.
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3.
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de
2002.
5.4.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos
participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.
De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas licitações com valor até R$
80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega, independentemente do valor.
6.1.
Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis como carta-contrato, nota
de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir
previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de
entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2.
A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada
durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; (b)
emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme disposto
no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal.
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6.3.
O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis,
(a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.4.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
6.5.
Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à regularidade fiscal da Contratada para
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.6.
A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões contratuais que
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.7.
É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.7.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do valor total licitado, mediante prévia e
expressa autorização do yUJmR FRQWUDWDQWH REVHUYDGRV RV UHTXLVLWRV FRQVWDQWHV GD 6HomR ³'$ &2175$7$d2 &20 26
)251(&('25(6´GR(GLWDOGHOLFLWDomRTXHGHXRULJHPjSUHVHQWHDWDGHUHJLVWURGHSUHoRV
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do art.
57 e art. 65 da Lei nº. 8.666/93, até o limite legal.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8.
Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9.
As obrLJDo}HVGRFRQWUDWDQWHHGDFRQWUDWDGDVmRDTXHODVSUHYLVWDVUHVSHFWLYDPHQWHQDV6Ho}HV³'$2%5,*$d2'2
&2175$7$'2´H³'$2%5,*$d2'2&2175$7$17(´GRHGLWDO
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.
Os recebimentos dos Itens dar-se-á, no local e horário prescritos na Ordem de Fornecimento, por funcionário previamente
designado para tal, onde será verificada a sua total compatibilidade com o descritivo neste Edital, podendo haver recusa de
recebimento, caso seja verificada a incompatibilidade entre o item e sua especificação ou se o mesmo possuir algum defeito ou
ainda se o mesmo não estiver em bom estado de uso.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.

O pagamento dar-se-iQDIRUPDGRLWHP³'23$*$0(172´GRHGLWDO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas
que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
12.1.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
12.2.
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.
A apuração e aplicação de sanções dar-se-iQDIRUPDGD6HomR³'$66$1d®(6´GRHGLWDO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.
Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1.
Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a proposta da
empresa.
14.2.
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto n° 353/2006, do Decreto nº
183/13, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
14.3.
O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Jaguaquara, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
Local, data
PREFEITURA MUNICIPAL
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[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:
________________________________________
NOME:
CPF:
________________________________________
NOME:
CPF:
ANEXO IV ± MINUTA DO CONTRATO
Contrato de fornecimento que entre si fazem, de um lado, O MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, pessoa jurídica de direito público, com
endereço à Praça J. J. Seabra, nº 172, 1º andar, Centro, CEP: 45.345-000, nesta Cidade, inscrita no CNPJ sob nº 13.910.211/000103, representada pelo seu Prefeito Sr. GIULIANO DE ANDRADE MARTINELLI, denominado CONTRATANTE, denominado
CONTRATANTE; e, de outro lado ..................., Inscrita no CNPJ sob nº ........., estabelecida no ......., nº ......, Bairro ......, Cidade-UF,
CEP ....., representada neste ato por ..........., inscrito no CPF sob o nº ...., RG ....., residente no ........, nº ....., Bairro....., Cidade-UF,
CEP ....., de ora em diante denominada CONTRATADA , tudo conforme as disposições das Leis 10.520 e 8.666/93 e suas
alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de fornecimento, conforme resultado de julgamento do Processo Licitatório
PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2018, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO DO INSTRUMENTO
1.0. O presente contrato resulta da homologação do Pregão Eletrônico n.º 009/2018, pelo Prefeito Municipal de JAGUAQUARA,
realizada com fundamento nas Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
1.0. Constitui objeto deste Contrato, contratação de empresa do ramo para locação de equipamentos, estrutura tubular e serviços
para realização de eventos do município de Jaguaquara. De acordo com o quantitativo e as especificações constantes no Anexo I
do Pregão Eletrônico nº 009/2018, sendo adjudicado conforme parecer devidamente homologado:
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAÇÕES
1.0.
Fazem parte integrante do presente Contrato, como se estivessem integral e expressamente reproduzidos, o Edital do
Pregão Eletrônico n.º 009/2018 e seus anexos, e a proposta apresentada pela CONTRATADA e demais documentos
compreendidos no processo de Licitação, do conhecimento e aceitação da CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA ± DO VALOR
1.0. O valor do presente contrato é de R$ ........... (.....................). Estão igualmente inclusos no preço do objeto ora contratados,
todos os custos diretos ou indiretos e as incidências fiscais requeridos para sua execução, de acordo com as condições estipuladas
no Edital, especificações e demais documentos da licitação.
CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO
1.0. Pela execução do presente contrato, a contratante pagará a contratada o correspondente aos quantitativos dos itens,
efetivamente entregues, apurados com base na proposta de preço unitário da CONTRATADA, parte integrante deste contrato, até
30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
1.0. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por igual período,
conforme o artigo 57 II da lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1.0 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
2.0 Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.
3.0 Verificar e aceitar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas.
4.0 O acompanhamento do contrato será feito pela Secretária ocupante da Secretaria requisitante.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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1.0 Caberão a CONTRATADA pagar impostos, taxas ou contribuições referentes ao evento, no âmbito do Município, do Estado e
da União.
2.0 A CONTRATADA se compromete a prestar os serviços determinados, bem como assegurando a qualidade dos mesmos, sob
pena de incorrer em multa contratual, devidamente definida neste contrato.
3.0 Executar diretamente os serviços contratados nas condições fixadas neste contrato conforme o Anexo I.
4.0 Arcar com todas as despesas e custos de: transporte, alimentação, hospedagem, combustíveis para grupo motor
gerador e veículos, montagem e desmontagem de equipamentos, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos,
emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes e quaisquer outros, direta
ou indiretamente relacionados com o objeto do presente contrato.
5.0 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao CONTRATANTE e/ou terceiros, inclusive por seus empregados,
como também em decorrência de erro ou imperícia na execução dos serviços contratados.
6.0 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.0 Atender com presteza às reclamações sobre a qualidade dos serviços executados.
8.0. Permitir que os prepostos do contratante, especialmente designados, acompanhem todas as etapas de execução dos serviços
contratados, para os fins previstos neste contrato.
9.0. Realizar a higienização, bem como a desodorização dos sanitários portáteis, durante o horário da festa e diariamente
no turno matutino deverá ser feita a sucção por equipe especializada e veículo(s) apropriado(s), como também o descarte
do material coletado deverá ser feito também em local apropriado.
10.0. Realizar a montagem e desmontagem dos equipamentos e da estrutura tubular objeto deste contrato de acordo com
o cronograma do município.
11.0. Disponibilizar as equipes, Bandas, Grupos Musicais e artistas conforme o cronograma do município.
12.0 Aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas condições deste contrato, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, conforme previsto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
13.0. Emissão de ART ± Anotação de Responsabilidade Técnica
CLÁUSULA DÉCIMA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
1.0. O descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste contrato notadamente as referentes a prazo de entrega do
objeto deste ajuste, em perfeitas condições de utilização, sem justificativa expressamente
aceita pela CONTRATANTE, apresentada por escrito pela CONTRATADA antes da data prevista inicialmente para a conclusão do
objeto licitado, sujeitará a mesma a todas as sanções previstas na Lei n.º 8666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
tais como:
1.0.1. Advertência;
1.0.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por cada dia de atraso na execução do objeto licitado;
1.0.3. Suspensão da participação em licitações da concedente pelo período de 02 anos;
1.0.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ± DA RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS
1.0. Os valores dos preços dos produtos, objeto da presente licitação poderão ser recompostos, através de respectivo termo de
recomposição de preços, mediante prévia solicitação da Contratada devidamente justificada e aceito pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAGUAQUARA, ocorrendo fatos imprevisíveis, que alterem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
1.0. A inexecução total ou parcial do contrato constitui motivo de rescisão unilateral do ajuste, bem assim o cometimento das demais
hipóteses previstas nos artigos, 78º, 79º e 80º todos os seus incisos e parágrafos pertinentes, da Lei 8.666/93.
2.0. As multas contratuais serão descontadas dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA e, quando insuficientes, podendo
ser cobrada judicialmente se necessário.
3.0. Fica expressamente proibida a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, dos serviços contratados, salvo
por motivos comprovadamente relevantes e convincentes para que, a exclusivo juízo da CONTRATANTE, esta possa aceitar
quaisquer das situações aqui mencionadas, o que será formalizado por escrito.
4.0. Este contrato poderá ser rescindido, além da hipótese da cláusula anterior, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO
1.0. Aos fiscais, designados pela CONTRATANTE, é assegurado o direito de ordenar a suspensão da entrega sem prejuízo de
penalidades a que ficar sujeita a contratada e sem que este tenha direito a indenização, no caso de não ser atendida qualquer
reclamação sobre os produtos adquiridos.
Parágrafo Primeiro
A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da CONTRATANTE, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRATADA.
Parágrafo Segundo
A CONTRATANTE procederá a fiscalização dos produtos, e de todo o contrato, devendo a CONTRATADA permitir o livre acesso
dos fiscais designados pela CONTRATANTE, sempre que esta entender necessário, às instalações, assim como a todos os
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documentos que comprovem a manutenção das condições que possibilitaram a habilitação da CONTRATADA no processo licitatório
respectivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
1.0. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Jaguaquara - Bahia, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
2.0. E por terem assim ajustado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas que também o subscrevem, para que produza seus efeitos jurídicos.
Jaguaquara-Ba, .......... de ................ de 2018.
Giuliano de Andrade Martinelli
Prefeitura Municipal de Jaguaquara
CONTRATANTE
CONTRATADA
Testemunhas:
____________________________________
Nome.:
CPF.:

____________________________________
Nome.:
CPF.:

Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 009/2018

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os
fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_______________ _____de __________________ de 2018.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 009/2018

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO.

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

_______________ _____de __________________ de 2018.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA

Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 009/2018

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º
da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar
nº 147, de 07 de Agosto de 2014, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de microempresa e que não estamos
incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de pequeno porte e que não estamos
incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal e trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública , cientes de que a não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86 .
____________________ _____de __________________ de 2018
________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 009/2018

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação
completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado,
declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1.

a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2.

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3.

que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de
fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

4.

que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação
do objeto;

5.

que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

6.

que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para
firmá-la.

_______________ _____de __________________ de 2018.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 009/2018

ANEXO IX - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

I - MÃO-DE-OBRA
QUANT.

REMUNERAÇÃO:

VALOR UNIT.

1.1 - Remuneração
1.2
TOTAL
DA
REMUNERAÇÃO
II - ENCARGOS
SOCIAIS

R$

BASE
CALCULO

2.1. GRUPO A

VALOR
TOTAL

VALOR DIÁRIA

PERCENTUAL

R$
- -

TOTAL
GLOBAL

TOTAL DIÁRIA

INSS
SESI OU SESC
SENAI OU SENAC
INCRA
Salario Educação
FGTS
Seguro
Acidente
Trabalho/SAT/INSS

do

SEBRAE
TOTAL DO GRUPO
A

2.2. GRUPO B

BASE
CALCULO

PERCENTUAL

TOTAL
GLOBAL

TOTAL DIÁRIA

Férias
1/3
Férias
Constitucionais
Auxilio Doença
Licença Paternidade
Faltas Legais
Acidente
de
Trabalho
Aviso
Prévio
Trabalhado
Treinamento
13º Salário
TOTAL DO GRUPO
B

-

-
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BASE
CALCULO

2.3. GRUPO C
Aviso
Prévio
Indenizado
FGTS
s/
Aviso
Prévio
Reflexos no Aviso Previo
Indenizado

PERCENTUAL

Multa FGTS
Contribuição Social 10%
s/ Aviso Prévio
Indenização
Adicional
TOTAL DO GRUPO
C

BASE
CALCULO

2.4. GRUPO D
Incidência do Grupo A
sobre o Grupo B
TOTAL DO GRUPO
D

TOTAL
GLOBAL

TOTAL DIÁRIA

PERCENTUAL

TOTAL
GLOBAL

TOTAL DIÁRIA

-

-

-

-

2.5 - TOTAL GERAL
DOS
ENCARGOS
SOCIAIS

VALOR DA MÃO-DE-OBRA (1.2 + 2.5)

IIIINSUMOS
EQUIPAMENTOS

E

3.1. ITENS

QUANT.

VALOR UNIT.

TOTAL
GLOBAL

TOTAL DIÁRIA

Alimentação
Hospedagem
Locação do Veículo
/ Depreciação
Combustível
Locação
Equipamento
Som

de
de

Locação de Material (Toldo, Tenda, Palco,
Elevado, Sanitários Químicos, Ilumincação,
etc)
Confecção
de
Material Gráfico

TOTAL INSUMOS

R$

- -
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TOTAL DO CUSTO DIRETO (INSUMOS E EQUIPAMENTOS + VALOR DA MAODE-OBRA)

IV - BDI
4.1 - BONIFICAÇÃO
INDIRETAS

E

R$

R$
- -

DESPESAS
BASE DE
CALC.

PERCENTUAL (%)

VALOR (R$)

a)
Administração
Central
b)
Administração
Local
c)
Custos
Financeiros
d) Riscos
e) Seguros e Garantias
Contratuais
f) Lucro Operacional

g) Tributos
g.1) ISS
g.2) Cofins
g.3) PIS

4.2. VALOR DO BDI

V - PREÇO DE
VENDA GLOBAL

R$
-

VI - QUANTIDADE DE
DIÁRIA
VII - VALOR UNITÁRIO
DA DIÁRIA

R$
-
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