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• Edital do Pregão Eletrônico nº015/2018-Objeto:Contratação de
Empresa do Ramo, para aquisição de Um veículo tipo ambulância e um
veículo de passeio.
• Edital do Pregão Eletrônico nº016/2018-Objeto:Contratação de
Empresa do Ramo, para aquisição de aparelho de raio-x, digitalizador CR
(sistema monocassete para raios x), e impressora DRY de filmes
radiológicos (impressora laser a seco para imagens médicas).
• Edital do Pregão Eletrônico nº017/2018-Objeto:Contratação de
Empresa do Ramo, para o aquisição de materiais de construção.

Gestor - Giuliano De Andrade Martinelli / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça JJ Seabra 172, 1Andar

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JWOBFYD1ADKBTRVWF9JUHA

Sexta-feira
15 de Junho de 2018
2 - Ano - Nº 2738

Jaguaquara

Editais

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. 015/2018.
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. Unidade Interessada
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
3. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2018.
4. Processo Administrativo: Nº 068/2018.
5. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE.
6. Objeto
Contratação de Empresa do Ramo, para aquisição de Um veículo tipo ambulância e um veículo de passeio, conforme especificações
constantes no Anexo I (Termo de Referência), Anexo II (Modelo de Proposta de Preços), Anexo III (Minuta do Contrato), Anexo IV
(Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor), Anexo V (Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento
às Exigências de Habilitação), Anexo VI (Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte) e Anexo VII
(Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta).
7. Local e data da Sessão Pública do Pregão Eletrônico:
DATA: 28/06/2018
HORA: 08:00 hs (Horário de Brasília)
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITACÕES-E / BANCO DO BRASIL: 723933
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. Tempo de disputa: a definir mais o tempo aleatório do sistema
7.3. Início do acolhimento de propostas: às 08:00 horas, do dia 26/06/2018
7.4. Limite do acolhimento de propostas: às 08:00 horas do dia 28/06/2018.
7.5. Abertura das propostas: às 08:00 horas do dia 28/06/2018
7.6. Data e a hora da disputa: às 08:30 horas do dia 28/06/2018.
Dotações Orçamentárias:
Unidade: 01.02 ± Fundo Municipal de Saúde
Projeto/atividade: 2.060 - Manutenção da atenção básica
2.063 ± Gestão do Hospital Municipal ± Atendimento Ambulatorial e de Urgência
1.040 - Aquisição de veículo para transporte de pessoas em tratamento fora do Município - TFD
Elemento: 4.4.90.52 ± equipamentos e material permanente
Fontes: 02 e 14
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 Educação, 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 aquisição
de Um veículo tipo ambulância e um veículo de passeio, conforme especificações e condições constantes no Anexo I deste edital.
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O procedimento licitatório observará 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.
I - OBJETO
1.1 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de Um veículo tipo ambulância e um veículo de passeio.
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;
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.
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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.
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 informar o valor da 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 Proposta de Preço será considerada de acordo com os Anexos deste Edital, por MENOR PREÇO POR LOTE , 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 objetos apresentados na proposta deverá vir acompanhado também da Proposta de Preço, conforme Anexo I.
6.4 A não apresentação da exigência 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 por Lote.
6.9 Qualquer elemento que possa identificar o licitante 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;
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c) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
d)
Certidão
simplificada
emitida
pela
junta
comercial
do
estado,
expedida
nos
últimos
90
(noventa) dias anteriores à data de apresentação das propostas.
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 inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal ou Estadual atualizado, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) 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;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS ± CRF;
f) 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
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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.
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 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.
10.3 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
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.
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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;
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.
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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 POR LOTE .
16.3 Será desclassificada a proposta inicial 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 preços que sejam manifestamente inexequíveis;
16.3.5 Consideram-se preços 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 I
16.3.7 Apresentar elementos que possam identificar o licitante.
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
(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.
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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 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
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.
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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 até 31/12/2018, 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
1.0. Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pela Licitante e pelo Poder Público Municipal de referência ao objeto
desta licitação.
2.0. Se responsabilizar financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados
à União, Estados ou ao Município, e ainda a outrem, em função da execução do CONTRATO objeto desta Licitação.
3.0. Dispor de toda mão-de-obra necessária à entrega e instalação do objeto do contrato, obrigando-se ao fiel cumprimento de todas
as obrigações e exigências decorrentes da legislação trabalhista, de previdência social e de seguro pela qual é responsável.
4.0. Assumir e a promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer
outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do presente instrumento, sob o fornecimento
dos equipamentos, ora contratados ou gerados por fatos ligados à execução do contrato, como também manter-se inteiramente
quite com as contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação de ausência de débitos para com os órgãos públicos.
5.0. Entregar os equipamentos, nas quantidades solicitadas no MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, nos locais determinados na Ordem
de Fornecimento, em até 15 (quinze) corridos, após o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida.
6.0. Os equipamentos fornecidos deverão apresentar qualidade, especificações e classificações idênticas àquelas apresentadas no
momento da classificação.
7.0. Não serão computados no montante recebido, os produtos que, após a seleção, forem considerados de segunda linha ou
impróprios para utilização, sendo devolvidos ao fornecedor.
8.0. Não serão aceitos produtos com prazo de validade próxima do seu vencimento, ou que apresentem embalagens danificadas,
defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à deterioração, ou ainda que não atendam às legislações em vigor, bem
como outras referentes ao produto em questão.
9.0. Em caso de reprovação do produto por quaisquer irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, será imediatamente devolvido
e o fornecedor terá no máximo 24 (vinte e quatro) horas para providenciar a troca.
10.0. Considerar-se-á também reprovação de produto, aquele que for entregue com a marca diferente da apresentada na proposta
de preços.
11.0. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições
de habilitação exigidas na licitação.
12.0. A contratada ficará obrigada a aceitar na mesma condição contratual, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto,
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
13.0. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
XXV - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
1.0. A emissão das ordens de fornecimento para entrega do objeto licitado de acordo com a solicitação da Secretaria de
Administração, as quais deverão ser apresentadas à CONTRATADA informando a quantidade solicitada e local para a entrega.
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2.0. Efetuar os pagamentos até 30 (trinta) dias do mês subsequente, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada,
correspondente aos quantitativos dos itens, efetivamente entregues pela CONTRATADA, apurados com base na proposta de preço
unitário da CONTRATADA,
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.
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
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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
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.
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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.

Termo de Referência
Modelo de proposta 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

Jaguaquara ± BA, 15 de junho de 2018.

Márcio Herbet Rocha Pinheiro
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1.0. OBJETO: aquisição de Um veículo tipo ambulância e um veículo de passeio.
2.0. ESPECIFICAÇÕES COM VALORES REFERENCIAIS DOS CONVÊNIOS
ITEM

DESCRIÇÃO - Lote 1

UND.

QUANT.

1

Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica Zero
km . Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas
em chapa, com isolamento térmico em poliuretano, interno em poliestireno, com fechos
interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento.
1.6 - DIMENSÕES Comprimento total mínimo = 4.000 mm, Distância mínima entre
eixos = 2.600 mm Capacidade mínima de carga = 650 kg, Comprimento mínimo do
salão de atendimento = 1.600 mm, Altura interna mínima do salão de atendimento =
1.200 mm, Largura interna mínima = 1.000 mm, Largura externa máxima = 2.000 mm
12, 1.7 - Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = Flexível (Gasolina e/ou Etanol em
qualquer proporção) ou Diesel; Potência de pelo menos 85 cv , Torque de pelo menos
12,0 kgfm³ Cilindrada mínima = 1.300 cc, Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica,
1.8 - ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: Capacidade mínima = 48 litros
1.9 - FREIOS E SUSPENSÃO Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro
rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras;
Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; Suspensão traseira: o
veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção
ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um
dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor
qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão.
Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi ou
monobloco, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não
serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser
entregue balanceado. 1.9.1 O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá
possuir eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das vibrações/trepidações
originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo
adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente transportado;
1.10 - DIREÇÃO Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica.
1.11 - Transmissão Mínimo de 5 marchas à frente 1 marcha à ré
1.12 - SISTEMA ELÉTRICO Original do veículo, com montagem de bateria de no
mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. 1.12.1 - Sistema elétrico
dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e
equipamentos quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de
sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Original do veículo, com montagem de
bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. 1.13 - CONJUNTO
SINALIZADOR ELETRÔNICO ACÚSTICO VISUAL1.13.1 - Sistema elétrico
independente dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados
do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem
risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Com sistema de proteção para
a bateria original do veículo.1.13.2 - Sinalizador visual em barra com 04 cúpulas de
policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência na cor vermelho;
1.13.3 - Sinalizador Acústico: Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @
13,8 Vcc e 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e
pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc; Laudo que
comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes
nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante.1.14 - ADAPTAÇÃO DO
COMPARTIMENTO TRASEIRO: Vidro(s) fixo(s) traseiro(s) com película opaca; e faixas
transparentes; janela lateral corrediça com película opaca, e faixas transparentes.
Divisão entre a cabina e o compartimento do paciente em aço, ABS Acrilonitrila
Butadieno Estireno auto-estinguível, com desenho que permita no lado da maca se ter
no mínimo 1,8 m de comprimento dotada de janela de comunicação entre a cabine e o
compartimento traseiro; Nivelamento do piso em compensado naval, se necessário;
Revestimento do piso em ABS Acrilonitrila Butadieno em peça única revestindo também
as laterais;

UND.

01

Valor
máximo

R$ 80.000,00
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Suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco; Banco para 2 pessoas, estrutura
tubular, com assento estofado em courvin cinza claro e cintos de segurança na
esquerda do veículo; 1 luminária fluorescente 15 w 12vcc ou em Led; Suporte de soro e
sangue sobre a cabeceira da maca; 1.14.1 - Ar Condicionado mínimo de 12.000 BTU´s
no compartimento traseiro/paciente, original do fabricante do chassi ou homologado
pela fábrica, contando com um sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilação nos
termos do item 5.12 da NBR 14.561. 1.14.2 ± Ventilador/exaustor 1.14.3 - Maca retrátil
Totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de
atendimento; com no mínimo 1.800 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para
frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios
confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e
sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das
pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida
retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um
sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para
fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca
deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas,
que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve
ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e
suportar neste item peso mínimo de 100 kg.1.14.4 - Suporte para soro; 1.14.5 Oxigênio medicinal com 1 cilindro de 7 l; válvula com 2 saídas, fluxômetro com
umidificador, chicote e máscara. 1.14.6 - A distribuição dos móveis e equipamentos no
salão de atendimento deve prever: 1.1.14.6.1 - As paredes internas, piso e a divisória
deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila
Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, moldados
conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície
bacteriostática.
ITEM
DESCRIÇÃO - Lote 2
Veículo 0 (zero) KM, 2018/2018 ou 2018/2019, manual, de passeio, capacidade de 05
passageiros, motorização mínima de 1.3, mínimo de 80cv, válvulas mínimo 8V,
combustível: gasolina/etanol, direção hidráulica ou direção elétrica, 04 portas, trio elétrico
(trava, vidro e alarme), sistemas de freios hidráulico com comando a pedal ABS, número
1
de marchas mínimo de 5 à frente e uma a ré, tanque de combustível mínimo de 45 litros,
Injeção eletrônica, ar condicionado, sistema de som, tapetes de borrachas ou feltro,
incluído protetor de cárter, cor Branca, air bags mínimo de 02 (passageiro e motorista),
distância entre eixos mínima 2370mm

UND.

QUANT.

UND.

1

45.000,00

3.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. Exercer a Fiscalização da execução do objeto contratado através da Secretaria Municipal de Saúde;
3.2. Defenir o local de entrega das veículos e equipamentos e repassar à contratada logo
após a assinatura do contrato para providência necessárias.
3.3. Acompanhar a entrega das veículos e equipamentos, oriundos, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a
finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas.
3.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada de acordo com os termos do Edital e seus
anexos.
3.5. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
E as demais Cláusulas constantes na minuta do contrato
4.0.
4.1.
4.2.
4.3.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Conforme descrito na minuta do contrato (Anexo III)
Entregar as veículos e equipamentos em conformidade com os itens deste Termo de Referência.
Proceder a entrega física e técnica das veículos e equipamentos, objeto da aquisição no prazo de 15 (quinze) dias
corridos após assinatura do contrato e emissão da Autorização de Fornecimento.
4.4.
Cumprir com os prazos de entrega determinados neste Termo de Referência.
4.5.
Prestar assistência técnica e fornecer garantia das veículos e equipamentos, conforme garantia mínima do fabricante.
4.6.
Cumprir as obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes
E as demais Cláusulas constantes na minuta do contrato
5.0.

FORMA DE ENTREGA E LOCAL
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5.1.

Os equipamentos deverão ser entregues em normais condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, após o
recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela CONTRATANTE, observando o quantitativo solicitado e o local
determinados na respectiva Autorização de fornecimento.
5.2.
Após o recebimento da Autorização de Fornecimento no prazo supracitado, se a empresa sem justificativa aceitável retardar
a entrega, não entregar na sua totalidade ou entregar parte dos itens solicitados, será advertida através de Termo de Advertência
devidamente publicado no Diário Oficial do Município e também através de e-mail, para que no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, regularize a respectiva entrega, se não regularizar a entrega na sua totalidade, será mais uma vez advertida nos mesmos
termos da primeira advertência, exceto o prazo de regularização que passará para 24 (vinte e quatro) horas, e persistindo o problema
o município através da autoridade superior decidirá pela aplicação das penalidades legais e multas, bem como, pela suspensão da
empresa da participação em licitações da concedente pelo período de 02 anos, ou ainda pela declaração de inidoneidade, conforme
previsto na Cláusula Décima - do Inadimplemento e Sanções. Vale salientar que as advertências serão consideradas para cada
emissão da Autorização de Fornecimento e Inadimplemento, ou seja: atrasou a entrega em alguma das Autorizações de
Fornecimento nas próximas se ocorrer novamente poderá sofrer as penalidades acima mencionadas.
6.0.
6.1.

CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
Após a entrega dos equipamentos, com a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Administração.

7.0.
7.1.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
Menor preço por Lote.

8.0.
8.1.

DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS
Os equipamentos deverão ter garantia mínima do fabricante.

9.0.
RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
9.1.
Os bens serão recebidos:
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da
proposta.
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua
consequente aceitação, que se dará até às duas horas posteriores a do recebimento provisório.
9.2.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

ANEXO II ± MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 015/2018
Empresa:
Endereço:

Cidade:

CNPJ:

Inscrição Estadual

ITEM

DESCRIÇÃO - Lote 1

1

Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou
monobloco e original de fábrica Zero km .
Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;
Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com isolamento
térmico em poliuretano, interno em poliestireno, com
fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de
fácil acionamento.
1.6 - DIMENSÕES Comprimento total mínimo = 4.000
mm, Distância mínima entre eixos = 2.600 mm
Capacidade mínima de carga = 650 kg, Comprimento
mínimo do salão de atendimento = 1.600 mm, Altura
interna mínima do salão de atendimento = 1.200 mm,
Largura interna mínima = 1.000 mm, Largura externa
máxima = 2.000 mm 12, 1.7 - Motor Dianteiro; 4
cilindros; Combustível = Flexível (Gasolina e/ou
Etanol em qualquer proporção) ou Diesel; Potência de
pelo menos 85 cv , Torque de pelo menos 12,0 kgfm³
Cilindrada mínima = 1.300 cc, Sistema de
Alimentação = Injeção eletrônica, 1.8 -

UND.

UND.

QUANT.

Valor
unitário R$

Valor
Total R$

R$

R$

MARCA

01
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ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: Capacidade
mínima = 48 litros
1.9 - FREIOS E SUSPENSÃO Freio com Sistema
Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas; Freio a disco
nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas
traseiras;
Suspensão dianteira independente, com barra
estabilizadora; Suspensão traseira: o veículo deverá
estar equipado com conjuntos compatíveis de molas,
barras de torção ou suspensão pneumática ou
hidráulica. Os componentes deverão possuir um
dimensionamento que exceda a carga imposta em
cada membro. Para a melhor qualidade de
dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de
menor deflexão. Somente serão permitidas correções
aprovadas pelo fabricante de chassi ou monobloco,
para compensar deflexões indevidas além das
tolerâncias permitidas. Não serão permitidas
correções devido ao desbalanceamento. O veículo
deverá ser entregue balanceado. 1.9.1 O conjunto das
suspensões dianteira e traseira deverá possuir
eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das
vibrações/trepidações originadas da irregularidade da
via de circulação e/ou carroceria, reduzindo
adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a
acometer o paciente transportado;
1.10 - DIREÇÃO Direção hidráulica, elétrica ou
eletrohidráulica, original de fábrica.
1.11 - Transmissão Mínimo de 5 marchas à frente 1
marcha à ré
1.12 - SISTEMA ELÉTRICO Original do veículo, com
montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem
manutenção, 12 volts. 1.12.1 - Sistema elétrico
dimensionado para o emprego simultâneo de todos os
itens especificados do veículo e equipamentos quer
com a viatura em movimento quer estacionada, sem
risco de sobrecarga no alternador, fiação ou
disjuntores. Original do veículo, com montagem de
bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção,
12 volts. 1.13 - CONJUNTO SINALIZADOR
ELETRÔNICO ACÚSTICO VISUAL1.13.1 - Sistema
elétrico independente dimensionado para o emprego
simultâneo de todos os itens especificados do veículo
e equipamentos quer com a viatura em movimento
quer estacionada, sem risco de sobrecarga no
alternador, fiação ou disjuntores. Com sistema de
proteção para a bateria original do veículo.1.13.2 Sinalizador visual em barra com 04 cúpulas de
policarbonato translúcido com tratamento UV em LED
de alta potência na cor vermelho;
1.13.3 - Sinalizador Acústico: Amplificador de no
mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc e 04
(quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300
a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no
mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc; Laudo que comprove o
atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a
requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes
eletrônicas com um único autofalante.1.14 ADAPTAÇÃO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO:
Vidro(s) fixo(s) traseiro(s) com película opaca; e faixas
transparentes; janela lateral corrediça com película
opaca, e faixas transparentes.
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Divisão entre a cabina e o compartimento do paciente
em aço, ABS Acrilonitrila Butadieno Estireno autoestinguível, com desenho que permita no lado da
maca se ter no mínimo 1,8 m de comprimento dotada
de janela de comunicação entre a cabine e o
compartimento traseiro; Nivelamento do piso em
compensado naval, se necessário;
Revestimento do piso em ABS Acrilonitrila Butadieno
em peça única revestindo também as laterais;
Suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco;
Banco para 2 pessoas, estrutura tubular, com assento
estofado em courvin cinza claro e cintos de segurança
na esquerda do veículo; 1 luminária fluorescente 15 w
12vcc ou em Led; Suporte de soro e sangue sobre a
cabeceira da maca; 1.14.1 - Ar Condicionado mínimo
de 12.000 BTU´s no compartimento traseiro/paciente,
original do fabricante do chassi ou homologado pela
fábrica, contando com um sistema de Ar
Condicionado quente/frio e ventilação nos termos do
item 5.12 da NBR 14.561. 1.14.2 ±
Ventilador/exaustor 1.14.3 - Maca retrátil
Totalmente confeccionada em duralumínio; instalada
longitudinalmente no salão de atendimento; com no
mínimo 1.800 mm de comprimento, com a cabeceira
voltada para frente do veículo; com pés dobráveis,
sistema
escamoteável;
provida
de
rodízios
confeccionados em materiais resistentes a oxidação,
com pneus de borracha maciça e sistema de freios;
com trava de segurança para evitar o fechamento
involuntário das pernas da maca quando na posição
estendida, projetada de forma a permitir a rápida
retirada e inserção da vítima no compartimento da
viatura, com a utilização de um sistema de retração dos
pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro
e para fora do compartimento, podendo ser manuseada
por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três
cintos de segurança fixos à mesma, equipados com
travas rápidas, que permitam perfeita segurança e
desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser
provida de sistema de elevação do tronco do paciente
em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso
mínimo de 100 kg.1.14.4 - Suporte para soro; 1.14.5 Oxigênio medicinal com 1 cilindro de 7 l; válvula com 2
saídas, fluxômetro com umidificador, chicote e
máscara. 1.14.6 - A distribuição dos móveis e
equipamentos no salão de atendimento deve prever:
1.1.14.6.1 - As paredes internas, piso e a divisória
deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro
laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno autoestinguível, ambos com espessura mínima de 3mm,
moldados conforme geometria do veículo, com a
proteção antimicrobiana, tornando a superfície
bacteriostática.
ITEM

DESCRIÇÃO - Lote 2

1

Veículo 0 (zero) KM, 2018/2018 ou 2018/2019, manual,
de passeio, capacidade de 05 passageiros,
motorização mínima de 1.3, mínimo de 80cv, válvulas
mínimo 8V, combustível: gasolina/etanol, direção
hidráulica ou direção elétrica, 04 portas, trio elétrico
(trava, vidro e alarme), sistemas de freios hidráulico
com comando a pedal ABS, número de marchas
mínimo de 5 à frente e uma a ré, tanque de combustível

UND.

UND.

QUANT.

Valor
unitário R$

Valor
Total R$

R$

R$

MARCA

1
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mínimo de 45 litros, Injeção eletrônica, ar condicionado,
sistema de som, tapetes de borrachas ou feltro,
incluído protetor de cárter, cor Branca, air bags mínimo
de 02 (passageiro e motorista), distância entre eixos
mínima 2370mm
Observação importante: ao preencher este anexo assumimos o compromisso perante o Pregoeiro que
estamos de acordo com o Edital e seus Anexos.
____________________________, de _______________________ de 2018
_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
ANEXO II ± 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 015/2018, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO DO INSTRUMENTO
1.0. O presente contrato resulta da homologação do Pregão Eletrônico n.º 015/2018, 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, aquisição de Um veículo tipo ambulância e um veículo de passeio. De acordo com o quantitativo
e as especificações constantes no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 015/2018, 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 015/2018 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
o dia 10 (dez) do mês subsequente, com a apresentação da nota fiscal.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
1.0. Este contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por igual período.
Parágrafo Primeiro - Os equipamentos deverão ser entregues em normais condições de uso, em 15 (quinze) dias corridos, após
o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela CONTRATANTE, observando o quantitativo solicitado e o local
determinados na respectiva Autorização de fornecimento.
Parágrafo Segundo - Após o recebimento da Autorização de Fornecimento no prazo supracitado, se a empresa sem justificativa
aceitável retardar a entrega, não entregar na sua totalidade ou entregar parte dos itens solicitados, será advertida através de Termo
de Advertência devidamente publicado no Diário Oficial do Município e também através de e-mail, para que no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, regularize a respectiva entrega, se não regularizar a entrega na sua totalidade, será mais uma vez advertida
nos mesmos termos da primeira advertência, exceto o prazo de regularização que passará para 24 (vinte e quatro) horas, e
persistindo o problema o município através da autoridade superior decidirá pela aplicação das penalidades legais e multas, bem
como, pela suspensão da empresa da participação em licitações da concedente pelo período de 02 anos, ou ainda pela declaração
de inidoneidade, conforme previsto na Cláusula Décima - do Inadimplemento e Sanções. Vale salientar que as advertências serão
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consideradas para cada emissão da Autorização de Fornecimento e Inadimplemento, ou seja: atrasou a entrega em alguma das
Autorizações de Fornecimento nas próximas se ocorrer novamente poderá sofrer as penalidades acima mencionadas.
Parágrafo terceiro - As modificações ou prorrogações necessárias, somente serão admitidas se previamente autorizados pela
CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
1.0. Os recursos necessários destinados a este contrato são oriundos da Fazenda Municipal
Unidade: 01.02 ± Fundo Municipal de Saúde
Projeto/atividade: 2.060 - Manutenção da atenção básica
2.063 ± Gestão do Hospital Municipal ± Atendimento Ambulatorial e de Urgência
1.040 - Aquisição de veículo para transporte de pessoas em tratamento fora do Município - TFD
Elemento: 4.4.90.52 ± equipamentos e material permanente
Fontes: 02 e 14
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1.0. A emissão da ordem de fornecimento para entrega do objeto licitado, a qual deverá ser apresentada à CONTRATADA.
2.0. Efetuar os pagamentos após a entrega efetiva dos equipamentos, apurado com base na proposta de preço unitário da
CONTRATADA, após a apresentação da respectiva nota fiscal.
3.0. A fiscalização deste contrato será da Secretaria Municipal de Saúde; de acordo ao DECRETO N.º 006, de 8 de janeiro de 2018,
que dispõe sobre a nomeação dos fiscais de contratos da administração pública.
4.0. Paralisar ou suspender a qualquer momento a execução do contrato, caso haja qualquer infringência das normas legais ou
procedimentos aplicados.
5.0. Exercer a Fiscalização da execução do objeto contratado através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
6.0.Defenir
o
local
de
entrega
das
veículos
e
equipamentos
e
repassar
à
contratada
logo
após a assinatura do contrato para providência necessárias.
7.0. Acompanhar a entrega das veículos e equipamentos, oriundos, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a
finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas.
8.0. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada de acordo com os termos do Edital e seus anexos.
9.0. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1.0. Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pela Licitante e pelo Município de Jaguaquara de referência ao objeto
desta licitação.
2.0. Se responsabilizar financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados
à União, Estados ou ao Município de Jaguaquara, e ainda a outrem, em função da execução do CONTRATO objeto desta Licitação.
3.0. Dispor de toda mão-de-obra necessária à entrega do objeto do contrato, obrigando-se ao fiel cumprimento de todas as
obrigações e exigências decorrentes da legislação trabalhista, de previdência social e de seguro pela qual é responsável.
4.0. Assumir e a promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer
outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do presente instrumento, sob o fornecimento
dos equipamentos, ora contratados ou gerados por fatos ligados à execução do contrato, como também manter-se inteiramente
quite com as contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação de ausência de débitos para com os órgãos públicos.
5.0. Entregar os equipamentos, nas quantidades solicitadas no MUNICÍPIO DE Jaguaquara-BA, nos locais determinados na Ordem
de Fornecimento, em 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida.
6.0. Os equipamentos deverão apresentar qualidade, especificações e classificações idênticas àquelas apresentadas no momento
da classificação.
7.0. Não serão computados no montante recebido, os equipamentos que, após a seleção, forem considerados de segunda linha ou
impróprios para utilização, sendo devolvidos ao fornecedor.
8.0. Não serão aceitos equipamentos que se apresentem danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à
deterioração, ou ainda que não atendam às legislações em vigor, bem como outras referentes aos equipamentos em questão.
9.0. Em caso de reprovação do produto por quaisquer irregularidades constatadas pelo Município de Jaguaquara, será
imediatamente devolvido e o fornecedor terá no máximo 72 (setenta e duas) horas para providenciar a troca.
10.0. Considerar-se-á também reprovação de equipamentos, aquele que for entregue com a marca diferente da apresentada na
proposta de preços.
11.0. A contratada ficará obrigada a aceitar na mesma condição contratual, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto,
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
13.0. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
14.0. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações,
compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser
registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
15.0. manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação.
16.0.Prestar assistência técnica e fornecer garantia das veículos e equipamentos, conforme garantia mínima do fabricante.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
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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
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
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ANEXO III - 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

Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 015/2018

ANEXO IV - 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.
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_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA

Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 015/2018

ANEXO V - 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 .

Página 22 de 24

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JWOBFYD1ADKBTRVWF9JUHA

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

Sexta-feira
15 de Junho de 2018
24 - Ano - Nº 2738

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. 015/2018.

____________________ _____de __________________ de 2018

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

Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 015/2018

ANEXO VI - 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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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2018.
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. Unidade Interessada
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
3. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2018.
4. Processo Administrativo: Nº 067/2018.
5. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE.
6. Objeto
Contratação de Empresa do Ramo, para aquisição de aparelho de raio-x, digitalizador CR (sistema monocassete para raios x), e
impressora DRY de filmes radiológicos (impressora laser a seco para imagens médicas), conforme especificações constantes no
Anexo I (Termo de Referência), Anexo II (Modelo de Proposta de Preços), Anexo III (Minuta do Contrato), Anexo IV (Modelo de
Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor), Anexo V (Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às
Exigências de Habilitação), Anexo VI (Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte) e Anexo VII (Modelo
de Declaração de Elaboração Independente de Proposta).
7. Local e data da Sessão Pública do Pregão Eletrônico:
DATA: 28/06/2018
HORA: 10:00 hs (Horário de Brasília)
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITACÕES-E / BANCO DO BRASIL: 723934
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. Tempo de disputa: a definir mais o tempo aleatório do sistema
7.3. Início do acolhimento de propostas: às 08:00 horas, do dia 26/06/2018
7.4. Limite do acolhimento de propostas: às 09:30 horas do dia 28/06/2018.
7.5. Abertura das propostas: às 09:30 horas do dia 28/06/2018
7.6. Data e a hora da disputa: às 10:00 horas do dia 28/06/2018.
Dotações Orçamentárias:
Unidade:01.02 ± Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade: 2.069 ± Gestão da Unidade de pronto Atendimento ± UPA
Elemento: 4.4.90.52 ± equipamentos e material permanente
Fontes: 02 e 14
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 Educação, 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 aquisição
de aparelho de raio-x, digitalizador CR (sistema monocassete para raios x), e impressora DRY de filmes radiológicos (impressora
laser a seco para imagens médicas), conforme especificações e condições constantes no Anexo I deste edital. O procedimento
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licitatório observará as disposições das Leis Federais nºs 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.
I - OBJETO
1.1 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de aparelho de raio-x, digitalizador CR (sistema monocassete para raios x),
e impressora DRY de filmes radiológicos (impressora laser a seco para imagens médicas).
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;
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.
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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.
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 informar o valor da 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 Proposta de Preço será considerada de acordo com os Anexos deste Edital, por MENOR PREÇO POR LOTE , 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 objetos apresentados na proposta deverá vir acompanhado também da Proposta de Preço, conforme Anexo I.
6.4 A não apresentação da exigência 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 por Lote.
6.9 Qualquer elemento que possa identificar o licitante 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
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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
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
d)
Certidão
simplificada
emitida
pela
junta
comercial
do
estado,
expedida
nos
últimos
90
(noventa) dias anteriores à data de apresentação das propostas.
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 inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal ou Estadual atualizado, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) 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;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS ± CRF;
f) 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$'$6(6623Ò%/,&$´Sara a assinatura do contrato, ou revogar a 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;
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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.
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
GERAIS DE '(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 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.
10.3 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
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.
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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;
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.
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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 POR LOTE .
16.3 Será desclassificada a proposta inicial 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 preços que sejam manifestamente inexequíveis;
16.3.5 Consideram-se preços 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 I
16.3.7 Apresentar elementos que possam identificar o licitante.
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
(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 08 (oito) 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.
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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 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
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.
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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 até 31/12/2018, 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
1.0. Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pela Licitante e pelo Poder Público Municipal de referência ao objeto
desta licitação.
2.0. Se responsabilizar financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados
à União, Estados ou ao Município, e ainda a outrem, em função da execução do CONTRATO objeto desta Licitação.
3.0. Dispor de toda mão-de-obra necessária à entrega e instalação do objeto do contrato, obrigando-se ao fiel cumprimento de todas
as obrigações e exigências decorrentes da legislação trabalhista, de previdência social e de seguro pela qual é responsável.
4.0. Assumir e a promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer
outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do presente instrumento, sob o fornecimento
dos equipamentos, ora contratados ou gerados por fatos ligados à execução do contrato, como também manter-se inteiramente
quite com as contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação de ausência de débitos para com os órgãos públicos.
5.0. Entregar os equipamentos, nas quantidades solicitadas no MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, nos locais determinados na Ordem
de Fornecimento, em até 15 (quinze) corridos, após o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida.
6.0. Os equipamentos fornecidos deverão apresentar qualidade, especificações e classificações idênticas àquelas apresentadas no
momento da classificação.
7.0. Não serão computados no montante recebido, os produtos que, após a seleção, forem considerados de segunda linha ou
impróprios para utilização, sendo devolvidos ao fornecedor.
8.0. Não serão aceitos produtos com prazo de validade próxima do seu vencimento, ou que apresentem embalagens danificadas,
defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à deterioração, ou ainda que não atendam às legislações em vigor, bem
como outras referentes ao produto em questão.
9.0. Em caso de reprovação do produto por quaisquer irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, será imediatamente devolvido
e o fornecedor terá no máximo 24 (vinte e quatro) horas para providenciar a troca.
10.0. Considerar-se-á também reprovação de produto, aquele que for entregue com a marca diferente da apresentada na proposta
de preços.
11.0. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições
de habilitação exigidas na licitação.
12.0. A contratada ficará obrigada a aceitar na mesma condição contratual, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto,
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
13.0. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
XXV - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
1.0. A emissão das ordens de fornecimento para entrega do objeto licitado de acordo com a solicitação da Secretaria de
Administração, as quais deverão ser apresentadas à CONTRATADA informando a quantidade solicitada e local para a entrega.
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2.0. Efetuar os pagamentos até 30 (trinta) dias do mês subsequente, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada,
correspondente aos quantitativos dos itens, efetivamente entregues pela CONTRATADA, apurados com base na proposta de preço
unitário da CONTRATADA,
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.
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
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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
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.
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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.

Termo de Referência
Modelo de proposta 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

Jaguaquara ± BA, 15 de junho de 2018.

Márcio Herbet Rocha Pinheiro
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1.0. OBJETO: aquisição de aparelho de raio-x, digitalizador CR (sistema monocassete para raios x), e impressora DRY de filmes
radiológicos (impressora laser a seco para imagens médicas).
2.0. ESPECIFICAÇÕES COM VALORES REFERENCIAIS DOS CONVÊNIOS
Item

1

Item

Especificação ± Lote 1

UND Qtde

APARELHO DE RAIO-X: MÍNIMO de 630 mA para Radiologia Geral.
Comando e gerador de raios-X; alta frequência - multipulso; Potência
mínima: 50KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de
membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de
no mínima de: 40 a 150KV - com passos de 1KV; escala de mA de
50 ou menor à 630mA ; Seleção automática de focos fino/grosso;
Tempo de exposição mínimo: 0,002 ou maior a 6 segundos ou maior;
Faixa de mAs de no mínimo: 0,25 a 550 mAs ou maior com mais de 40
passos ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no
mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica ± trifásica 220V/380V ±
60Hz. Deverá possuir a possibilidade e emitir relatório para verificação
das técnicas utilizadas, com registro de pelo menos os últimos 5.000
eventos. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo
radiotransparente com capacidade de carga mínima de 250 kg;
Tamanho mínimo de 90 x 225 cm; Deslocamento longitudinal do tampo
mínimo de +/- 65 cm com margem de 5% e Transversal mínima de +/22cm com margem de 5%; Freios eletromagnéticos
para os
movimentos transversal e longitudinal; sistema de Indicação de
centralização. Grade antidifusora razão 10:1 103/152 linhas / pol;
Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de
chassis de 13x18 cm a 35x43 cm ; Acabamento pintura eletrostática.
Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento
horizontal (longitudinal) mínimo de 280 cm em trilhos; Giro da coluna
de -180°/+180° - acionado por pedal; Braço porta-tubo: Deslocamento
vertical mínimo de 130 cm (entre os pontos focais); Rotação do
UND
conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com
acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de
angulação do tubo tipo por gravidade de no mínimo (+150 ° a -150°);
Estrutura em aço; Acabamento pintura eletrostática. Mural Bucky
Deslocamento padrão vertical mínimo de 150 cm; Freio
Eletromagnético para posicionamento vertical;
Grade antidifusora
razão mínima 152 linhas / pol. ; Distancia focal (100 a 180)cm; Bandeja
possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 35x43) cm em ambas as
direções (configurável na instalação); Estrutura em aço: Acabamento
pintura eletrostática Unidade Selada; Cúpula com revestimento de
chumbo; Tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante;
Potência mínima 18/50KW; Rotação do Anodo de no mínimo 3.000
RPM; Focos fino de 0.6 a 1.0 mm e grosso de 1.2 a 2.0 mm ;
Capacidade calórica mínima de
140 KHU. Colimador Manual
Luminoso; Campo Luminoso ajustável indicando área a ser irradiada
de no mínimo de 0x0 cm a 43x43 cm ; Acionamento da lâmpada com
temporizador eletrônico do campo luminoso; Garantia mínima: 12
(doze) meses integral; mão de obra, parte e peças, incluindo o tubo de
raios-x. (Deverá Apresentar) Exigências: Registro do produto; BPF de
fabricação, importação , ambos expedidos pela ANVISA/MS, em plena
validade, AFE e licença sanitária do fabricante. Equipamento devera
sem entregue instalado sem custo ao município. Devera realizar
aplicação do equipamento aos técnicos da unidade a ser destinado.
OBS: O não cumprimento das exigências incorrerá na inabilitação da
licitante.
Especificação ± Lote 2

1

UND Qtde

Valor
Unitário

Valor Total
(R$)

105.000,00

105.000,00

Valor
Unitário

Valor Total
(R$)
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2

Item

3

DIGITALIZADOR CR - SISTEMA MONOCASSETE PARA RAIOS X:
Sistema de Digitalização de Imagens de Raios X por placas de fósforo,
monocassete. A digitalização das Imagens de Radiologia Convencional
com resolução de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de
Raios X.Leitura mínima de 100 mícrons. Capacidade mínima de
processamento de até 45 plates/hora no tamanho 35x43cm. Console
de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios X.
Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora
padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o
processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as
seguintes características: Monitor (LCD) de 17 polegadas sensível ao
toque (Touch Screen); Memória local de 4GB; Disco rígido (HD) local
de 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de 4000 imagens;
Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a
estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e
restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); UND
Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por
região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem (de cima
para baixo ou da direita para esquerda); Alteração de densidade,
sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Visualização em tela
cheia independente do monitor a ser utilizado; Magnificação da
imagem para visualização; Colimação por software da área de imagem
não irradiada (Shutter Eletrônico); Recorte da imagem no tamanho e
na posição especificado pelo usuário; Inserção de marcações e
anotações na imagem; Inserção de texto livre na imagem (Anotações);
Processamento para eliminação das linhas de grade; Configuração
livre para impressão de várias imagens em diversos layouts; Serviço
DICOM 3.0, Storage; Serviço DICOM 3.0 Print; Serviço DICOM 3.0
Modality Worklist Management. Deverão vim acompanhados do
Digitalizador os cassetes plates: Para Raio-X: 02 unidades de
18x24cm; 02 unidades de 24x30cm;02 unidades de 35x43cm.
Especificação ± Lote 3

1

UND Qtde

IMPRESSORA DRY DE FILMES RADIOLÓGICOS - IMPRESSORA
LASER A SECO PARA IMAGENS MÉDICAS: Sistema laser de
impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão
os formatos (35 x 43 cm, 28 x 35 cm, 25 x 30 cm e 20 x 25 cm).
Resolução mínima de 300 dpi; Capacidade de impressão mínima de
até 39 filmes por hora no tamanho 35x43cm; Impressão no padrão
DICOM 3,0. Para uso em modalidades médicas, com impressão em
UND
tecnologia laser e resolução de no mínimo 300dpi para todas as
imagens nela geradas. DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade
de acessórios externos para conversão do sinal ao padrão DICOM.
Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade
de no mínimo 100 filmes. Conexão com modalidades através do
protocolo DICOM 3.0.Calibração automática. Escala de cinza de 14
bits.

1

70.000,00

70.000,00

Valor
Unitário

Valor Total
(R$)

25.000,00

25.000,00

3.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. Exercer a Fiscalização da execução do objeto contratado através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
3.2. Defenir o local de entrega das máquinas e equipamentos e repassar à contratada logo
após a assinatura do contrato para providência necessárias.
3.3.Acompanhar a entrega das máquinas e equipamentos, oriundos, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com
a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas.
3.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada de acordo com os termos do Edital e seus
anexos.
3.5. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
E as demais Cláusulas constantes na minuta do contrato
4.0.
4.1.
4.2.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Conforme descrito na minuta do contrato (Anexo III)
Entregar as máquinas e equipamentos em conformidade com os itens deste Termo de Referência.
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4.3.

Proceder a entrega física e técnica das máquinas e equipamentos, objeto da aquisição no prazo de 60 (sessenta) dias
corridos após assinatura do contrato e emissão da Autorização de Fornecimento.
4.4.
Cumprir com os prazos de entrega determinados neste Termo de Referência.
4.5.
Prestar assistência técnica e fornecer garantia das máquinas e equipamentos, conforme garantia mínima do fabricante.
4.6.
Cumprir as obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes
E as demais Cláusulas constantes na minuta do contrato
5.0.
5.1.

FORMA DE ENTREGA E LOCAL
Os equipamentos deverão ser entregues em normais condições de uso, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, após o
recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela CONTRATANTE, observando o quantitativo solicitado e o local
determinados na respectiva Autorização de fornecimento.
5.2.
Após o recebimento da Autorização de Fornecimento no prazo supracitado, se a empresa sem justificativa aceitável retardar
a entrega, não entregar na sua totalidade ou entregar parte dos itens solicitados, será advertida através de Termo de Advertência
devidamente publicado no Diário Oficial do Município e também através de e-mail, para que no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, regularize a respectiva entrega, se não regularizar a entrega na sua totalidade, será mais uma vez advertida nos mesmos
termos da primeira advertência, exceto o prazo de regularização que passará para 24 (vinte e quatro) horas, e persistindo o problema
o município através da autoridade superior decidirá pela aplicação das penalidades legais e multas, bem como, pela suspensão da
empresa da participação em licitações da concedente pelo período de 02 anos, ou ainda pela declaração de inidoneidade, conforme
previsto na Cláusula Décima - do Inadimplemento e Sanções. Vale salientar que as advertências serão consideradas para cada
emissão da Autorização de Fornecimento e Inadimplemento, ou seja: atrasou a entrega em alguma das Autorizações de
Fornecimento nas próximas se ocorrer novamente poderá sofrer as penalidades acima mencionadas.
6.0.
6.1.

CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
Após a entrega dos equipamentos, com a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Administração.

7.0.
7.1.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
Menor preço por Lote.

8.0.
8.1.

DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS
Os equipamentos deverão ter garantia mínima do fabricante.

9.0.
RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
9.1.
Os bens serão recebidos:
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da
proposta.
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua
consequente aceitação, que se dará até às duas horas posteriores a do recebimento provisório.
9.2.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.
ANEXO II ± MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 016/2018
Empresa:
Endereço:

Cidade:

CNPJ:

Inscrição Estadual

Item

Especificação ± Lote 1

UND

Qtd.

Valor
Unitário

Valor Total
(R$)
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1

Item

APARELHO DE RAIO-X: MÍNIMO de 630 mA para Radiologia Geral.
Comando e gerador de raios-X; alta frequência - multipulso; Potência
mínima: 50KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de membrana
com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de no mínima de:
40 a 150KV - com passos de 1KV; escala de mA de 50 ou menor à 630mA
; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo:
0,002 ou maior a 6 segundos ou maior; Faixa de mAs de no mínimo: 0,25 a
550 mAs ou maior com mais de 40 passos ;
Indicação de
Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs;
Alimentação elétrica ± trifásica 220V/380V ± 60Hz. Deverá possuir a
possibilidade e emitir relatório para verificação das técnicas utilizadas, com
registro de pelo menos os últimos 5.000 eventos. Mesa Fixa com tampo
flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga
mínima de 250 kg; Tamanho mínimo de 90 x 225 cm; Deslocamento
longitudinal do tampo mínimo de +/- 65 cm com margem de 5% e
Transversal mínima de +/- 22cm com margem de 5%; Freios
eletromagnéticos para os movimentos transversal e longitudinal; sistema de
Indicação de centralização. Grade antidifusora razão 10:1 103/152 linhas /
pol; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de
chassis de 13x18 cm a 35x43 cm ; Acabamento pintura eletrostática.
Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal
(longitudinal) mínimo de 280 cm em trilhos; Giro da coluna de -180°/+180° acionado por pedal; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 130
cm (entre os pontos focais); Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e UND
270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto
ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de no mínimo
(+150 ° a -150°); Estrutura em aço; Acabamento pintura eletrostática. Mural
Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 150 cm; Freio
Eletromagnético para posicionamento vertical; Grade antidifusora razão
mínima 152 linhas / pol. ; Distancia focal (100 a 180)cm; Bandeja
possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 35x43) cm em ambas as
direções (configurável na instalação); Estrutura em aço: Acabamento
pintura eletrostática Unidade Selada; Cúpula com revestimento de chumbo;
Tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante; Potência
mínima 18/50KW; Rotação do Anodo de no mínimo 3.000 RPM; Focos fino
de 0.6 a 1.0 mm e grosso de 1.2 a 2.0 mm ; Capacidade calórica mínima
de 140 KHU. Colimador Manual Luminoso; Campo Luminoso ajustável
indicando área a ser irradiada de no mínimo de 0x0 cm a 43x43 cm ;
Acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico do campo luminoso;
Garantia mínima: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças,
incluindo o tubo de raios-x. (Deverá Apresentar) Exigências: Registro do
produto; BPF de fabricação, importação , ambos expedidos pela
ANVISA/MS, em plena validade, AFE e licença sanitária do fabricante.
Equipamento devera sem entregue instalado sem custo ao município.
Devera realizar aplicação do equipamento aos técnicos da unidade a ser
destinado.
OBS: O não cumprimento das exigências incorrerá na
inabilitação da licitante.
Especificação ± Lote 2

UND

1

Qtd.

105.000,00

105.000,00

Valor
Unitário

Valor Total
(R$)
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2

Item

3

DIGITALIZADOR CR - SISTEMA MONOCASSETE PARA RAIOS X:
Sistema de Digitalização de Imagens de Raios X por placas de fósforo,
monocassete. A digitalização das Imagens de Radiologia Convencional com
resolução de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios
X.Leitura mínima de 100 mícrons. Capacidade mínima de processamento
de até 45 plates/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado
à revisão de imagens digitais de Raios X. Possui os serviços de envio de
imagens ao servidor ou a impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos
disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de
imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de 17 polegadas
sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de 4GB; Disco rígido (HD)
local de 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de 4000 imagens;
Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a
estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e
restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração UND
pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de
estudo; Rotação/Inversão de imagem (de cima para baixo ou da direita para
esquerda); Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das
imagens; Visualização em tela cheia independente do monitor a ser utilizado;
Magnificação da imagem para visualização; Colimação por software da área
de imagem não irradiada (Shutter Eletrônico); Recorte da imagem no
tamanho e na posição especificado pelo usuário; Inserção de marcações e
anotações na imagem; Inserção de texto livre na imagem (Anotações);
Processamento para eliminação das linhas de grade; Configuração livre para
impressão de várias imagens em diversos layouts; Serviço DICOM 3.0,
Storage; Serviço DICOM 3.0 Print; Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist
Management. Deverão vim acompanhados do Digitalizador os cassetes
plates: Para Raio-X: 02 unidades de 18x24cm; 02 unidades de 24x30cm;02
unidades de 35x43cm.
Especificação ± Lote 3

UND

IMPRESSORA DRY DE FILMES RADIOLÓGICOS - IMPRESSORA
LASER A SECO PARA IMAGENS MÉDICAS: Sistema laser de impressão
de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão os formatos (35
x 43 cm, 28 x 35 cm, 25 x 30 cm e 20 x 25 cm). Resolução mínima de 300
dpi; Capacidade de impressão mínima de até 39 filmes por hora no tamanho
35x43cm; Impressão no padrão DICOM 3,0. Para uso em modalidades
médicas, com impressão em tecnologia laser e resolução de no mínimo UND
300dpi para todas as imagens nela geradas. DICOM NATIVO, ou seja, sem
a necessidade de acessórios externos para conversão do sinal ao padrão
DICOM. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade
de no mínimo 100 filmes. Conexão com modalidades através do protocolo
DICOM 3.0.Calibração automática. Escala de cinza de 14 bits.

1

70.000,00

70.000,00

Qtd.

Valor
Unitário

Valor Total
(R$)

1

25.000,00

25.000,00

Observação importante: ao preencher este anexo assumimos o compromisso perante o Pregoeiro que
estamos de acordo com o Edital e seus Anexos.
____________________________, de _______________________ de 2018
_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
ANEXO II ± 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
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alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de fornecimento, conforme resultado de julgamento do Processo Licitatório
PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2018, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO DO INSTRUMENTO
1.0. O presente contrato resulta da homologação do Pregão Eletrônico n.º 016/2018, 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, aquisição de aparelho de raio-x, digitalizador CR (sistema monocassete para raios x), e
impressora DRY de filmes radiológicos (impressora laser a seco para imagens médicas). De acordo com o quantitativo e as
especificações constantes no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 016/2018, 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 016/2018 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
o dia 10 (dez) do mês subsequente, com a apresentação da nota fiscal.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
1.0. Este contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por igual período.
Parágrafo Primeiro - Os equipamentos deverão ser entregues em normais condições de uso, em 60 (sessenta) dias corridos,
após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela CONTRATANTE, observando o quantitativo solicitado e o local
determinados na respectiva Autorização de fornecimento.
Parágrafo Segundo - Após o recebimento da Autorização de Fornecimento no prazo supracitado, se a empresa sem justificativa
aceitável retardar a entrega, não entregar na sua totalidade ou entregar parte dos itens solicitados, será advertida através de Termo
de Advertência devidamente publicado no Diário Oficial do Município e também através de e-mail, para que no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, regularize a respectiva entrega, se não regularizar a entrega na sua totalidade, será mais uma vez advertida
nos mesmos termos da primeira advertência, exceto o prazo de regularização que passará para 24 (vinte e quatro) horas, e
persistindo o problema o município através da autoridade superior decidirá pela aplicação das penalidades legais e multas, bem
como, pela suspensão da empresa da participação em licitações da concedente pelo período de 02 anos, ou ainda pela declaração
de inidoneidade, conforme previsto na Cláusula Décima - do Inadimplemento e Sanções. Vale salientar que as advertências serão
consideradas para cada emissão da Autorização de Fornecimento e Inadimplemento, ou seja: atrasou a entrega em alguma das
Autorizações de Fornecimento nas próximas se ocorrer novamente poderá sofrer as penalidades acima mencionadas.
Parágrafo terceiro - As modificações ou prorrogações necessárias, somente serão admitidas se previamente autorizados pela
CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
1.0. Os recursos necessários destinados a este contrato são oriundos da Fazenda Municipal
Unidade:01.02 ± Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade: 2.069 ± Gestão da Unidade de pronto Atendimento ± UPA
Elemento: 4.4.90.52 ± equipamentos e material permanente
Fontes: 02 e 14
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1.0. A emissão da ordem de fornecimento para entrega do objeto licitado, a qual deverá ser apresentada à CONTRATADA.
2.0. Efetuar os pagamentos após a entrega efetiva dos equipamentos, apurado com base na proposta de preço unitário da
CONTRATADA, após a apresentação da respectiva nota fiscal.
3.0. A fiscalização deste contrato será da Secretaria Municipal de Saúde; de acordo ao DECRETO N.º 006, de 8 de janeiro de 2018,
que dispõe sobre a nomeação dos fiscais de contratos da administração pública.
4.0. Paralisar ou suspender a qualquer momento a execução do contrato, caso haja qualquer infringência das normas legais ou
procedimentos aplicados.
5.0. Exercer a Fiscalização da execução do objeto contratado através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
6.0.Defenir
o
local
de
entrega
das
máquinas
e
equipamentos
e
repassar
à
contratada
logo
após a assinatura do contrato para providência necessárias.
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7.0. Acompanhar a entrega das máquinas e equipamentos, oriundos, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a
finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas.
8.0. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada de acordo com os termos do Edital e seus anexos.
9.0. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1.0. Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pela Licitante e pelo Município de Jaguaquara de referência ao objeto
desta licitação.
2.0. Se responsabilizar financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados
à União, Estados ou ao Município de Jaguaquara, e ainda a outrem, em função da execução do CONTRATO objeto desta Licitação.
3.0. Dispor de toda mão-de-obra necessária à entrega do objeto do contrato, obrigando-se ao fiel cumprimento de todas as
obrigações e exigências decorrentes da legislação trabalhista, de previdência social e de seguro pela qual é responsável.
4.0. Assumir e a promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer
outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do presente instrumento, sob o fornecimento
dos equipamentos, ora contratados ou gerados por fatos ligados à execução do contrato, como também manter-se inteiramente
quite com as contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação de ausência de débitos para com os órgãos públicos.
5.0. Entregar os equipamentos, nas quantidades solicitadas no MUNICÍPIO DE Jaguaquara-BA, nos locais determinados na Ordem
de Fornecimento, em 60 (sessenta) dias corridos, após o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida.
6.0. Os equipamentos deverão apresentar qualidade, especificações e classificações idênticas àquelas apresentadas no momento
da classificação.
7.0. Não serão computados no montante recebido, os equipamentos que, após a seleção, forem considerados de segunda linha ou
impróprios para utilização, sendo devolvidos ao fornecedor.
8.0. Não serão aceitos equipamentos que se apresentem danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à
deterioração, ou ainda que não atendam às legislações em vigor, bem como outras referentes aos equipamentos em questão.
9.0. Em caso de reprovação do produto por quaisquer irregularidades constatadas pelo Município de Jaguaquara, será
imediatamente devolvido e o fornecedor terá no máximo 72 (setenta e duas) horas para providenciar a troca.
10.0. Considerar-se-á também reprovação de equipamentos, aquele que for entregue com a marca diferente da apresentada na
proposta de preços.
11.0. A contratada ficará obrigada a aceitar na mesma condição contratual, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto,
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
13.0. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
14.0. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações,
compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser
registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
15.0. manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação.
16.0.Prestar assistência técnica e fornecer garantia das máquinas e equipamentos, conforme garantia mínima do fabricante.
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.
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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
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 016/2018

ANEXO III - 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.
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_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA

Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 016/2018

ANEXO IV - 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
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 016/2018

ANEXO V - 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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Número 016/2018

ANEXO VI - 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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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. Unidade Interessada
Secretarias Municipais
3. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2018.
4. Processo Administrativo: nº 072/2018.
5. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
6. Objeto
Contratação de Empresa do Ramo, para o aquisição de materiais de construção. Conforme Anexo I (Termo de Referência),
Anexo II (Modelo de Proposta de Preços), Anexo III (Ata de Registro de Preços), Anexo IV (Minuta de 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).
6.1. FORNECIMENTO:
6.1.1. AS QUANTIDADES

SÃO ESTIMADAS EM FUNÇÃO DE POSSÍVEL NECESSIDADE, NÃO IMPLICANDO EM OBRIGAÇÃO DE SEREM
SOLICITADOS EM SUA TOTALIDADE.

7. Local e data da Sessão Pública do Pregão Eletrônico:
DATA: 28/06/2018
HORA: 14:00 hs (Horário de Brasília)
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITACÕES-E / BANCO DO BRASIL: 723936
7.1. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão pública da licitação: Site:
www.licitacoes-e.com.
7.2. Tempo de disputa: a definir mais o tempo aleatório do sistema
7.3. Início do acolhimento de propostas: às 08:00 horas, do dia 26/06/2018
7.4. Limite do acolhimento de propostas: às 13:30 horas do dia 28/06/2018.
7.5. Abertura das propostas: às 13:30 horas do dia 28/06/2018
7.6. Data e a hora da disputa: às 14:00 horas do dia 28/06/2018.
Dotações Orçamentárias
Conforme informada na Autorização de Fornecimento de Material ± AFM, expedida pelo Município.
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, bem como por consulta ao Diário Oficial do Município e no site oficial da
Prefeitura (WWW.JAGUAQUARA.BA.GOV.BR).
8.1 A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de Jaguaquara site:
Www.jaguaquara.ba.gov.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 no
número (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.
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2018
PREÂMBULO
O Município de Jaguaquara, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, através do Pregoeiro, designado
pelo Decreto nº 043/2018, 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 POR
LOTE, para aquisição de materiais de construção, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O
procedimento licitatório observará 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, no que for pertinente.
I - OBJETO
1.1 - A presente licitação tem como objeto aquisição de materiais de construção.
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
RVUHTXLVLWRVGHKDELOLWDomRGHILQLGRVQRLWHP³+$%,/,7$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.
2.5 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.
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2018
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.
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 pelos meios 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 informar o valor da 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 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.
6.3 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital.
6.4 Apesar que o Pregão será realizado por Lote, o julgamento da proposta definitiva, será realizada com análise dos
preços unitários ofertados para cada item em relação ao orçamento estimado pela Prefeitura.
6.5 O licitante deverá, apresentar a proposta de preços definitiva de forma detalhada, indicando a marca, prazos
de validade, prazo de entrega, bem como os valores unitários e o total.
6.6 Para fins de cadastro e de lances no sistema eletrônico, o valor a ser considerado será o total por lote.
6.7 Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da proposta.
6.8 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
6.9 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
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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 para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
d)
Certidão
simplificada
emitida
pela
junta
comercial
do
estado,
expedida
nos
últimos
30
(trinta) dias anteriores à data de apresentação das propostas.
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.
7.4 Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ± CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal ou Estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante;
c) Alvará de Funcionamento, relativo ao domicílio ou sede do licitante;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
e) 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;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FGTS ± CRF;
g) 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
UHPDQHVFHQWHVQRVWHUPRVGRLWHP³5($%(5785$'$6(6623Ò%/,&$´SDUDDDVVLQDWXUDGRFRQWUDWRRX revogar a
licitação.
7.5 Documentos relativos à Qualificação Técnica:
a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado(s), fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado.
7.6 Documentação complementar:
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7.6.1 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.
7.6.2 Declaração de Termo de Compromisso com firma reconhecida do representante legal, se comprometendo a
entregar os materiais, nas quantidade solicitadas no MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, nos locais determinados, em até 02
(dois) dias úteis após o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida, conforme Anexo VIII deste Edital.
7.7 A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item deverá comprovar
que detém poderes para agir em nome do licitante.
7.8 Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
7.9 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.
7.10 Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
7.10.1 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;
7.10.2Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
7.10.3 Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos
somente em nome da matriz;
7.10.4 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.
7.11 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
³5(*5$6*(5$,6'('(6(03$7(´, será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances;
2GLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSUHYLVWRQRLWHP³35()(5Ç1&,$'$6 0,&52(035(6$6((035(6$6'(3(48(12
PORTE´GHYHUiVHUUHFDOFXODGROHYDQGR-se em consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente;
9.1.5 Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos termos
GD,7(0³35()(5Ç1&,$'$60,&52(035(6$6 ((035(6$6'(3(48(123257(´
)LQDOL]DGRRSURFHGLPHQWRSUHYLVWRQRLWHP³35()(5Ç1&,$'$60,&52(035(6$6((035(6$6'(3(48(12
3257(´ RX LQH[LVWLQGR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD GH 0((33 RX HTXLSDUDGR VHUi UHDOL]DGD D QHJRFLDomR SUHYLVWD QR LWHP
³1(*2&,$d2´
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9.1.7 Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos termos do
LWHP³5(&85626´SURVVHJXLQGR-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
9.2 A convocação acontecerá por meio dR³FKDW´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 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
10.3 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 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 somentH DSyV FRPXQLFDomR H[SUHVVD DRV SDUWLFLSDQWHV QR ³FKDW´ GR VtWLR
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

Página 6 de 28

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JWOBFYD1ADKBTRVWF9JUHA

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

Sexta-feira
15 de Junho de 2018
54 - Ano - Nº 2738

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. 017/2018
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&,$d2´
13.7 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. No caso
de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se
encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor
oferta.
13.8 Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§
1º do art. 45 da LC nº 123/06).
13.9 O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
XIV - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
 6H GHSRLV GH UHDOL]DGR R SURFHGLPHQWR SUHYLVWR QR LWHP ³35()(5Ç1&,$   DAS
MICROEMPRESAS E
(035(6$6'(3(48(123257(´UHVWDUHPGXDVRXPDLVSURSRVWDVHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVFRPRFULWpULR
de desempate, será assegurada preferência:
14.1.1
Sucessivamente, aos bens:
14.1.2 Produzidos no País;
14.1.3 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
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 POR LOTE.
16.3 Será desclassificada a proposta 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 preços que sejam manifestamente inexequíveis;
16.3.5 Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a
cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;
16.3.6 Não vir acompanhada de Planilha da Proposta de Preço, conforme Anexo II e Demonstrativo de Formação de
Preços por item, conforme Anexo VIII, que deverá levar em conta obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, todos
os custos com mão-de-obra e os devidos encargos sociais, alimentação, uniforme, reserva, BDI e quaisquer outros
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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.
16.3.8 Apresentar elementos que possam identificar o licitante.
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 (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
³5($%(5785$'$6(662 3Ò%/,&$´
17.7 Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis 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 que não estejam contemplados no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil,
inclusive quando houver necessidade do envio de anexos, deverão ser enviados digitalizados para o e-mail
licita_jaguaquara@hotmail.com, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da solicitação do Pregoeiro.
18.2 A proposta, os Demonstrativo de Formação de Preços por ITEM, os documentos de habilitação 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 Avenida Lomanto Júnior, nº 14, Centro, Jaguaquara±Bahia, CEP: 45.225-000, das 08:00 às 12:00
horas, em envelope fechado com as seguintes informações: Setor De Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaquara, o
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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 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 a ata de registro de
preço ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
$FRQYRFDomRGROLFLWDQWHVXEVHTXHQWHVHUiUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVUHJUDVSUHYLVWDVQRLWHP³5($%(5785$'$
SESSÃO 3Ò%/,&$´.
XXI - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
21.1 - Homologada a licitação, todos os licitantes que tiveram seus preços registrados deverão assinar a Ata de Registro de
Preços na Secretaria de Administração, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data da publicação da
adjudicação, podendo tal prazo ser prorrogado, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
21.2 - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços e da Autorização de Fornecimento de Material ± AFM, a empresa
deverá representar-se por:
a) sócio que detenha poderes de administração, devendo apresentar cópia autenticada do contrato social e suas alterações
que envolvam sua representação legal, ou;
b) procurador com poderes específicos, devendo apresentar instrumento público ou particular de mandato, este último com
firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da ata e/ou da contratação, quando não se tratar de sócio autorizado
através do contrato social.
21.3 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.
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21.4 - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que
promover a exclusão de que trata o subitem anterior.
21.5 - Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que
poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
21.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
21.7 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem deverá providenciar e
encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da convocação, certidões negativas de
débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões
negativas de tributos e contribuições federais, expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar.
21.8 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo
de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.
XXII - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
22.1 - O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de
Preços, não sendo admitida prorrogação, durante o qual, os licitantes que tenham seus preços registrados poderão ser
convidados a firmar as contratações, conforme dispõe o art. 15, § 3º, inciso III da Lei n.º 8.666/83.
22.2 - A cada 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração
poderá repetir o julgamento de preços, após convocação de todos os classificados, mediante aviso publicado no Diário
Oficial do Município.
XXIII ± PAGAMENTO
23.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no
prazo não superior ao 10 (décimo) dia do mês subsequente, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
23.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da
contratada.
23.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá
após a data de sua apresentação válida.
23.4- 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.
XXIV - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
24.1 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do objeto, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do
objeto mencionado na Ata do Registro de Preços.
14.2 - Os materiais deverão ser entregues dentro do prazo constante da AFM (Autorização para Fornecimento de Material)
e o recebimento e a conferência do material será efetuado pelas Unidades Administrativas solicitantes, que, depois de
verificados o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento
provisório, no caso de entrega parcial.
14.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo
máximo de 24 (vinte e qutro) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no
prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
XXV - PENALIDADES
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25.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no instrumento contratual sujeitará o
Contratado às sanções previstas nas leis que regem este edital.
25.2 - A inexecução, parcial ou total, da Autorização de Fornecimento de Material - AFM ensejará a suspensão ou a
imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
25.3 - inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de
mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I ± 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10
(dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
25.4 - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
25.5 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
XXVI - RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO
26.1 - Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente quando se tornarem superiores aos
praticados no mercado ou por razões de interesse público devidamente fundamentado.
26.2 - A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02.
26.3 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas os incisos I a XII, XVII e XVIII
do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
26.4 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93 não cabe a Contratado
direito a qualquer indenização.
26.5 - O Registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da data do recebimento da notificação, em quando:
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Registro de Preço;
c) o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, decorrente do Registro de Preço, por um dos motivos
elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
XXXI - FORO
31.1 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Jaguaquara-BA, 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.

Termo de Referência
Modelo de proposta de preços;
Minuta do Contrato
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
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V.
VI.
VII.
VIII.

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 Preços

Jaguaquara ± BA, 15 de junho de 2018.

Márcio Herbet Rocha Pinheiro
PREGOEIRO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
A presente licitação tem por escopo a aquisição de materiais de construção, mediante a necessidade da contratante,
conforme especificações, quantitativos e condições descritos no Anexo II.
1.1 Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Jaguaquara, Estado da Bahia, no seguinte
endereço: município de Jaguaquara na Secretaria Municipal de Administração, no setor de compras ou em local
determinado na Autorização de Fornecimento.
1.1.1. O prazo de entrega será de até 05 (CINCO) dias úteis, a contar da AFM - Autorização de Fornecimento de Material
pelo fornecedor.
1.2 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos produtos ofertados,
deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta definitiva.
1.2.1 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
1.2.2 Todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de
domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da
internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem
ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.
1.2.3 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos
em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.
1.2.4 O prazo de garantia dos produtos e equipamentos será de acordo a garantia legal mínima para produtos duráveis é
de 90 dias (art. 26, II do CDC).
1.2.5.A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo
fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.
1.2.6. Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a
autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.
1.2.7. Nos termos do Decreto 086/2015, findo o prazo de validade das propostas, os licitantes ficarão liberados dos
compromissos assumidos se não for efetivada a convocação dos mesmos para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
1.2.8.Durante o prazo de validade do registro de preços, as propostas selecionadas ficarão à disposição da Administração
para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, segundo a conveniência dos órgãos
e/ou entidades contratantes, até o limite estabelecido.
1.2.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
2. DETERMINAÇÕES ADICIONAIS:
Além das determinações contidas neste Termo de Referência, bem como daquelas decorrentes de lei, deverão ser
observados os seguintes itens neste instrumento convocatório:
2.1. É vedada a subcontratação 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
2.2.Tratando-se de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais,
mediante recibo.
3. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS:
3.1 A contratação com o licitante vencedor obedecerá as condições do instrumento de contrato constante neste Anexo,
facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes as condições do art.
62 da Lei Federal nº 8.666/93.
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ANEXO II ± MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: aquisição de materiais de construção.
Empresa:
ENDEREÇO:
CNPJ:
TELEFONE:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

1

Cerâmica tecnogres, linha corporativa,
granilha branco e preto, 47x47cm. Cod PI55130

MT²

330 M2

2

Cerâmica Eliane 10x10 cm-LinhaCamburi
Write, cor branca.

MT2

120 M2

3

Cerâmica Portobello 60x30 cm-Idea
Bianco Bold AC, cor branca. MT 100 m2

MT²

110 M2

4

Pastilha Cobalto- Série Cristal SG84035x5 cm- Altas

MT²

30 M2

5

Pastilha Camburi-SG8450-5x5 cm- Altas

MT²

8,00 M2

6

Madeira Angelim encerada, com 10 cm de
altura

MT

90 Mt

7

Rodapé em madeira Angelim, acabamento
encerado 7 cm de altura

MT

90 Mt

8

Porta em vidro temperado transparente
uma folha de abrir (90x210cm), mola

UND.

01

9

Porta em vidro temperado transparente
folhas de abrir (180x210cm), com mola.

UND.

01

10

Janelas blindex com um lado móvel
(150x50cm).

UND.

09

11

Basculhante blindex (50x50cm)

UND.

06

12

Lavatórios da DECA, linha IZY, L.15.17 na
cor branca

UND.

02

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

MARCA
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13

Lavatório de canto, linha IZY, da DECA,
código L 101, na cor branca, com válvula
em metal cromado.

UND.

01

14

Bacia da DECA, linha VILLAGE.

UND

02

15

Assento almofadado plástico da marca
ASTRA, na cor branca.

UND

02

16

Bacia Conforto com abertura frontal,
Branco Vogue Plus, da DECA, P.51.17

UND

01

17

Assento almofadado com abertura frontal
plástico da marca ASTRA, na cor branca

UND

01

UND

03

UND

03

18

19

Porta toalhas de papel, em PVC rígido, da
marca
Melhoramentos
ou
similar
(Cromado).
Saboneteira para sabão líquido, em PVC
rígido, marca Melhoramentos ou similar
(Cromado).

20

Papeleira em material cromada, da marca
Melhoramentos ou similar.

UND

03

21

Torneira link 1197, Deca nos sanitários

UND

03

22

Tanque de 560x430mm,
TQ01, 18L (D.M.L.)

UND

01

23

Torneira cromada para tanque do D.M.L.

UND

01

24

Papeleiras em material cromado,
marca Melhoramentos ou similar.

UND

03

25

(Porta de entrada SAC) 330x25cm

UND

01

26

(Entrada da circulação SAC) 155x25cm

UND

01

27

Banheiro/Copa/D.M.L.)85x15cm

UND

04

28

Porta de entrada RETRA 160x25ESP 2CM

UND

01

2

Janelas SAC/RETRAN)155X30CM

UND

09

30

Basculhante SAC/RETRAN) Espessura 2
cm

UND

06

Deca,

Cod.

da
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31

Rodapé dos banheiros / copa/ D.M.L
Rodapé em granito branco arabesco
polido acaba. Branco h = 10 cm

32

MT

40 MT

Telha de zinco ref. 043 tamanho 6x1

UND

80

33

Parafuso telheiro auto brocante 3/16 x 2

UND

400

34

Piso Intertravado retangular

MT²

130 M2

35

Argamassa AC2 ± saco de 20kg SACO
Quartizolit

200

Valor total R$ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

_______________ _____de __________________ de 2018.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos dias...... do mês de .................. do ano dois mil e dezessete, presente de um lado o município de Jaguaquara-BA,
Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Administração, neste ato representado pelo Senhor Secretário de
XXXXXXXXXXX, doravante denominado MUNICÍPIO, e do outro as empresas ......................................................, nas
pessoas dos seus representantes legais, Senhores............................, portadores dos documentos de identidade n°......,
emitidos por........ e dos CPF nº.............., com sede na ......................................, inscritas no CNPJ/MF sob os
números..................., simplesmente denominadas de FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE
PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº ....................e homologada às fls. .........., referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 017/2018, para REGISTRO DE PREÇOS objetivando a aquisição de materiais de
construção, através do menor preço POR LOTE, relacionados no Anexo I e II do Edital, nos termos da Lei n.º 8.666/93,
da Lei n° 10.520/02 e do Decretos Municipais nº 384/2011 e nº 086/2015 de 02/06/2015, consoante as seguintes cláusulas
e condições:
OBJETO

1.1.
O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados, conforme especificações e condições constantes no
Anexo I do mesmo instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidades a serem
provavelmente adquiridas ou utilizadas pela Administração, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência
do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura desta Ata,
não sendo admitida prorrogação, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser
convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3. O prazo de entrega será de até 05 (CINCO) dias úteis, a contar da AFM - Autorização de Fornecimento de Material
pelo fornecedor
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1.4 A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do Anexo V
deste Instrumento, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes
as condições do art. 62 da Lei Federal 8.666/93.
1.5 É vedada a subcontratação 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.
1.6 Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração,
para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.7 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições
2.

PREÇO

2.1. Os preços a serem praticados encontram-se especificados no Anexo Único desta Ata.
2.2. Nos preços registrados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer
natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis,
administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o
fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
2.3 O órgão ou entidade responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços disponibilizará no Diário Oficial do
Município de Jaguaquara-BA, Estado da Bahia os preços registrados, para orientação dos demais órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal.
2.4. O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta apresentada
quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega do objeto.
3.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da execução de cada contratação correrão à conta da dotação orçamentária correspondente
a cada órgão ou entidade solicitante.
4.

CONTRATAÇÃO

4.1. Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter, durante todo o
prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação, ficando esclarecido que,
nos termos do parágrafo único do art. 18 do Decreto Municipal Nº 086/2015 de 02/06/2015 não serão contratados os
fornecedores ou prestadores de serviço que não estejam com documentação regular.
4.2 O fornecedor será convocado para assinatura do contrato, juntamente com a AFM no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contado da data do recebimento da convocação.
4.3 Os órgãos e entidades solicitarão ao fornecedor, por escrito, através de Autorização de Fornecimento de Material ±
AFM, e dentro do prazo de validade do Registro de Preços, os quantitativos dos materiais ou serviços de acordo com suas
necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos neste edital e a ordem de classificação das propostas.
4.4 Os órgãos e entidades, observados os critérios e condições estabelecidas neste edital, poderão contratar,
concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de
fornecimento do bem ou serviço do licitante e obedecida a ordem de classificação das respectivas propostas.
4.5 Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente AFM, no prazo de <05> (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento da convocação, a Administração
poderá chamar os demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo a ordem de classificação, e
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propor a contratação do fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados pelos preços apresentados pelo primeiro
colocado, respeitado o disposto no Decreto Municipal Nº 086/2015 de 02/06/2015, sem prejuízo das sanções previstas na
Lei Federal 10.520/02 e 8.666/93. ,
4.6 Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo preço por eles
apresentados, desde que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser comprovado nos
autos.
4.7 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
4.8 Em consonância com o art. 19 do Decreto Municipal Nº 086/2015 de 02/06/2015, os contratos celebrados em
decorrência do Registro de Preços estão sujeitos às regras previstas na Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, inclusive quanto aos
prazos de vigência.
4.8.1. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos decorrentes do
respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal 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.
4.8.2. O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar nas mesmas condições constantes na Ata de Registro
de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da
quantidade licitada para cada item registrado.
4.9 As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
5.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de
até 20 (dias) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o
recebimento definitivo do objeto licitado.
5.2 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
5.3 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da pendência por
parte da contratada.
5.4 A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a
data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata
tempore.
5.5 Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93, nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas
com prazo de entrega até quinze dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira
correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não
superior a quinze dias.
6.

MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA ± REAJUSTAMENTO E REVISÃO

6.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições previstas no art. 65 da Lei
Federal 8.666/93.
6.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por iniciativa da
Administração, nos termos do §1º do art. 12 do Decreto Municipal Nº 086/2015 de 02/06/2015, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o
órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no
site oficial
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6.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador
deverá:
I - convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
II - liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação;
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
6.4. 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:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
III ± instaurar processo administrativo para aplicação de sanção, quando o fornecedor de material ou o prestador de
serviço, detentor de preço registrado, não honrar os compromissos assumidos em decorrência das Autorizações de
Fornecimento de Material ± AFM e Autorizações de Fornecimento de Serviço ± APS, respectivamente, para as quais
tenha sido convocado até a data da solicitação de negociação ou cancelamento do preço registrado, ou não
comprovar a veracidade das alegações apresentadas no pleito de negociação.
6.5. No processo de negociação, o fornecedor ou o prestador de serviços somente poderá apresentar novo preço para o
item de sua proposta comercial que teve preço classificado na respectiva licitação para o Registro de Preços.
6.5.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do item da Ata de
Registro de Preços, liberando os órgãos e entidades para a adoção das medidas necessárias para a contratação do
item.
6.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos fixados pelo órgão
controlador.
6.7. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos decorrentes do
respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal 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.
6.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.
7.

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1.
Competirá ao Contratante e ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços proceder ao acompanhamento da
execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não
eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
7.1.1 Competirá ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços:
a)

anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências
necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

b)

transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando for o
caso;

c)

adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;

d)

esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, se
necessário, parecer de especialistas;

e)

cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos
e convênios;

f)

solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do
contrato.
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7.1.2 Competirá ao Órgão Contratante do Registro de Preços:
a)

anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências
necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

b)

dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções
ou a rescisão contratual;

c)

adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;

d)

promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;

e)

cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos
e convênios;

f)

fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;

g)

ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da
contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal
fato imponha;

h)

solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do
contrato.

7.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo que esgotado o
prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerarse-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita
fundamentada.
7.3 O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as
especificações do objeto da licitação.
7.4 O fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município.
7.5. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada ao Órgão Gerenciador do
Registro de Preços para adoção das providências cabíveis.
PENALIDADES

8.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93, sujeitando-se o
infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla
defesa em processo administrativo.
8.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de
mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de
recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução,
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II -

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou
serviço não realizado;

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
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8.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as demais sanções previstas na lei.
8.2.2.

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.

8.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso,
cobrada judicialmente.
8.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento
devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
8.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

8.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a
Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos artigos 88 a 99 da Lei Federal 8.666/93.
8.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos
dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.

8.5. O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do
recebimento da notificação, quando:
I.não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
II - injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato, decorrente do Registro de Preços,
por um dos motivos elencados nos incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
9.

RESCISÃO

9.1.
A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
previstas na Lei Federal 8.666/93.
9.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos incisos do
artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
9.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa da
contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do do art. 79 do
mesmo diploma.
9.4. Em consonância com o artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do
mercado.
9.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses
previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
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9.5.2. Na hipótese prevista no inciso I do item 9.5, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração poderá
proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
9.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no Diário Oficial, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.

9.6. O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justificativa
escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório.
9.6.1. A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual o beneficiário do registro
fica obrigado a garantir o fornecimento do material ou a execução dos serviços, sendo que este prazo poderá ser
prorrogado, caso haja necessidade de diligência para complementar a análise do pleito.
CLÁUSULA DÉCIMA ± VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório
referido no preâmbulo constante do Edital e nos seus anexos..
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- FORO
As partes elegem o Foro da Cidade do Jaguaquara, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença
das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Jaguaquara-BA - BA, ____ de ________ de 2018
______________________
Prefeitura
___________________________
Empresa

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 13.910.211/0001-03, 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 017/2018, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato o aquisição de materiais de construção, dos bens descritos na Autorização de
Fornecimento de Material- AFM nº ............../......... de acordo com as especificações constantes do Anexo I do Instrumento
Convocatório, condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.
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§1º É vedada a subcontratação 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
§ 2º A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem
no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
§ 3º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
§ 4º Do fornecimento: as empresas devem acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, colocando a data,
horário, carimbo de CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG da pessoa que assina o documento, aquela que não o
fizer, serão convocadas através do Diário Oficial do Município, à retirar a referida Autorizações de Fornecimento na sede da
Prefeitura dentro do prazo contratual, sob pena de receber advertência;
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS
O prazo de entrega dos bens é de 05 (CINCO) dias úteis, contado a partir da emissão de AFM expedida pela
CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor constante da AFM nº NÚMERO.
Parágrafo único. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação,
aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
1.0. Os recursos necessários destinados a este contrato são oriundos da Fazenda Municipal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
§1º O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo
de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante
o recebimento definitivo do objeto licitado.
§2º Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
§3º Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
§4º. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da pendência por
parte da contratada.
§5º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a
data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata
tempore.
§6º Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93, nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas
com prazo de entrega até quinze dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira
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correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não
superior a quinze dias.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA ± REAJUSTAMENTO E REVISÃO
§1º Os preços são fixos e irreajustáveis.
§2º A revisão de preços do contrato, nos termos do DUWLQFLVR,,OHWUD³G´GD/HL)HGHUDOQ 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.
§3º A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por iniciativa da
Administração, nos termos do §1º do art. 12 do Decreto Municipal 086/2015 de 02/06/2015, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o
órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no
site oficial.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas decorrentes de
lei, obriga-se a:

a)

fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e no presente
contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação
fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências
que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua
culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem
como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado,
exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias
que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à
execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações
Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução
deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou norma exigida,
utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infra-estrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede autorizada do fabricante,
identificando-a;
m) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução completa e
eficiente do transporte e montagem dos bens;
n) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua quantidade,
preço unitário e valor total;
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
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a)
b)
c)

fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias
da assinatura;
realizar o pagamento pela execução do contrato;
proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, condição
indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - FORMA DE FORNECIMENTO
A forma de fornecimento do presente contrato será a de aquisição parcelada pelo sistema de registro de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal
8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
§1º O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 67 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o
prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerarse-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita
fundamentada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ± PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei 10.520/02 e 8.666/93, com as cominações
inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa
de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou ainda na hipótese
de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
§1º A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na lei.
§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso, sendo certo
que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada ± quando exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela
sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso,
cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA ± RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as previstas na Lei nº
8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII,
XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a
qualquer indenização
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ± VINCULAÇÃO AO EDITAL E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 24 de 28

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JWOBFYD1ADKBTRVWF9JUHA

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

Sexta-feira
15 de Junho de 2018
72 - Ano - Nº 2738

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. 017/2018
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo
licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor,
apresentada na referida licitação.
As partes elegem o Foro da Cidade do Itiruçú, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença
das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Jaguaquara-BA, ____ de ________ de 2018.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas

Testemunhas

Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 017/2018

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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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
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 017/2018

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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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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