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EDITAL DO
O PREGÃO
O PRESENC
CIAL Nº. 00
08-2019-PP
P
PROC
CESSO ADM
MINISTRAT
TIVO Nº 011/2019

1. Preâm
mbulo
A PREF
FEITURA MUNICIPA
AL DE IBIP
PITANGA - BA, torna público e faz sabe
er que,
por dete
erminação de seu Prrefeito Mun
nicipal, Sr. EDILSON
N SANTOS
S SOUZA, em 29
de janeiro de 2019 acha-se aberto o PREGÃO
P
PRESENC
CIAL Nº. 00
08-2019-P
PP, que
o em con
nformidade
e com a Lei Fed
deral nº. 10.520/20
002 e
será processado
ariamente com a Lei 8.666/93 com
c
suas modificaçõ
m
ões.
subsidia
Os trabalhos serã
ão conduzidos pela Pregoeira
P
Oficial
O
Laíss Venancia
a Oliveira Paixão
a Equipe de Apoio, designados
d
s pelo Dec
creto nº 00
04/2018 de
e 03 de
Vieira e sua e sua
janeiro de 2018.
2. Unidades Interressadas
SECRE
ETARIA DE
E GOVERN
NO E ADM
MINISTRAÇ
ÇÃO
SECRE
ETARIA DE
E EDUCAÇ
ÇÃO, CULT
TURA, ESP
PORTE E LAZER
FUNDO
O MUNICIP
PAL DE SA
AUDE
FUNDO
O MUNICIP
PAL DE AS
SSISTÊNC
CIA SOCIAL

3. Moda
alidade
PREGÃO
O PRESENCIIAL Nº. 008-2019-PP
4. Tipo de Licitaç
ção
MENOR
R PREÇO GLOBAL
5. Objeto
Contrata
ação de se
erviços de divulgação
o de anúnc
cios de utillidade púb
blica (em ca
arro de
som) para diverssas secrettarias da Prefeitura Municipa
al de Ibipittanga, conforme
onforme An
nexo I (Minuta do Contrato),
C
A
Anexo II (M
Modelo
especificadas no Edital. Co
de Prop
posta de Preços/Term
P
mo de refe
erência), Anexo
A
III (M
Modelo de procuraçã
ão para
a práticca de atos concerne
entes ao certame), Anexo
A
IV (Modelo
(
de
e Declaraç
ção de
Proteçã
ão ao tra
abalhador Menor),An
nexo V (Modelo
(
d Declarração de Pleno
de
Conheccimento e atendimen
a
nto às exig
gências de habilitaçã
ão) e Anexxo VI (Mod
delo de
Declara
ação de De
esimpedimento de Liccitar e contratar).
6. Locall e data do
o recebime
ento das propostas, documento
os relativo
os à habilittação e
início da
a abertura dos envelo
opes.
SEDE DA
D PREFEIT
TURA MUN
NICIPAL DE
E IBIPITANGA
AV. CLE
ERISTON ANDRADE,
A
S/N – CEN
NTRO
DATA: 13/02/2019
1
HORA: 8:30h
8

7 – DOT
TAÇÃO ORÇAMENTÁ
ÁRIA:

02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPA
M
L DE ADM
MINISTRAÇ
ÇÃO
2017-Manutenção
o da Secretaria de Ad
dministraçã
ão

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MCOLCXFQZRU2AP/V+1OTTQ

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

Quinta-feira
31 de Janeiro de 2019
4 - Ano VI - Nº 1147

Ibipitanga

PREF
FEITURA MUNICIPAL
M
DE IBIPITA
ANGA
A Clériston
Av.
n Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540--000 – Ibipittanga – Bah
hia
CNPJ Nº.. 13.781.364
4/0001-06
Telefa
ax: (77)3674
4-2202




02.04.00 – SECRETARIA DE
D EDUCA
AÇÃO
2.096 – Manutençção do FUN
NDEB 40%
%
2098 - Manutençã
M
ão do Ensin
no Básico
02.05.00 – FUNDO
O MUNICIIPAL DE SAUDE
S
2.065- Gestão
G
do Piso de Attenção Básica – PAB
B
2070-Gestão das Ações Mu
unicipais de
e Saúde
02.07.00 – FUNDO
O MUNICIIPAL DE ASSITÊNC
A
CIA SOCIA
AL
2057- Manutenção
M
o do FMAS
S
2.285- Programa
P
Bolsa Fam
mília – IGD
2286- Programa
P
d Apoio a Criança e o Adolesc
de
cente
2.293 – Programa
a CRAS (PAIF)
2.296 – Manuten
nção do Serviço de Convivência e Forttalecimento
o de Vínc
culos –
SCFV
2300 - Programas
P
s de Assisttência Social – FEAS
S
2308- Programa
P
P
Primeira
Infância no SUAS
S
02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPA
M
L DE MEIO
O AMBIEN
NTE
2.142 – Manutençção da Seccretaria de Meio Amb
biente
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPA
M
L DE AGR
RICULTUR
RA
2.161 – Manuten. Da Secrettaria de Ag
gricultura
Elemen
nto de Des
spesa:
3.3.9.0.36.00.00 – Outros Serviços de
e Terceiros – Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de
e Terceiros – Pessoa Jurídica
Fontes de Recurssos: 00, 01, 02, 14, 15
5, 19, 28, 29.
2
PRAZO DE ENTRE
EGA : PARCE
ELADO ATÉ A DATA DE 31
1.12.2019.

8. Loca
al horário
o e meio de comu
unicação para esclarecimen
ntos sobre
e este
Edital.
AS

EMPR
RESAS INTE
ERESSADAS EM PARTIC
CIPAR DEST
TA LICITAÇÃ
ÃO DEVERÃO
O COMUNICAR SUA
INTENÇÃ
ÃO AO DEP
PARTAMENT
TO DE LICITAÇÕES E CONTRATO
OS ATRAVÉ
ÉS DO END
DEREÇO
AVENIDA
A CLÉRIST
TON ANDRA
ADE, S/N – IBIPITAN
NGA-BA, TELE
T
/FAX ((77) 3674
4-2022,
INFORMA
ANDO SUA RAZÃO
R
SOC
CIAL, ENDER
REÇO ELETR
RÔNICO, TE
ELEFONE E FAX, SOLIC
CITANDO
QUE TOD
DAS AS EVE
ENTUAIS ALT
TERAÇÕES DO EDITAL LHES SEJA
AM ENVIADA
AS. A PREF
FEITURA
MUNICIP
PAL DE IB
BIPITANGA
A NÃO AC
CEITARÁ EM
E
HIPÓTESE ALGUM
MA RECLAM
MAÇÕES
POSTERIIORES DE NÃO
N
ENVIO DE
D ALTERAÇ
ÇÕES POR PARTE DE EMPRESAS
E
QUE NÃO TENHAM
T
SE IDEN
NTIFICADO COMO
C
INTERESSADAS EM PARTIC
CIPAR DA LICITAÇÃO
L
. AINDA, NE
ENHUMA
RESPONSABILIDADE
E CABERÁ À PREFEITURA MUNICIPAL DE
E IBIPITA
ANGA PELO NÃO
MENTO DESS
SAS ALTERA
AÇÕES DEV
VIDO A END
DEREÇO ELE
ETRÔNICO E NÚMERO DE FAX
RECEBIM
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INCORRE
ETO OU DEF
FEITOS EM QUALQUER
Q
D
DESSES
EQU
UIPAMENTO
OS.

Laís Venancia
a Oliveira Paixão Vie
eira
– PR
REGOEIRA
A—

9 – INIC
CIO DA SE
ESSÃO
9.1 – O INÍCIO DA
A SESSÃO
O PÚBLIC
CA DO PR
REGÃO PA
ARA O RE
ECEBIMEN
NTO DOS
S
ENVELOP
PES conte
endo um a PROPOS
STA DE PREÇOS e o outro a DOCUME
ENTAÇÃO
O
será às 8:30
8
h. do
o dia 13 de
d fevereiiro de 201
19 na Sala de Reu
uniões da Prefeitura
a
Municipal de Ibipitan
nga, localizzado na Avv. Cleriston
n Andrade, s/n, centrro, Ibipitanga – BA.
d
entregar os
o envelope
es no próp
prio dia da sua abertura, as Pro
oponentess
9.2 – Se decidirem
deverão comparece
c
er na Prefe
eitura Municipal de Ib
bipitanga co
om a nece
essária antecedência
a
em relaçã
ão ao prazo
o indicado
o no subitem 9.1, não
o se aceita
ando justificativas de atraso na
a
entrega das proposttas devido a problem
mas de trân
nsito ou de qualquer outra natureza.
P
ENTES DE
EVERÃO EXAMINAR
E
R CUIDADO
OSAMENT
TE AS CONDIÇÕES
S
9.3 – AS PROPONE
DE FORN
NECIMENTO DO OBJETO
O
D
DESTE
ED
DITAL, DA
ANDO ES
SPECIAL ATENÇÃO
A
O
PARA
ENALIDADE
ES
EST
TABELECIIDAS
P
PARA
O
OS
CASOS
DE
E
AS
PE
MPRIMENT
TO DAS OBRIGAÇ
O
ÕES CON
NTRATUA
AIS, FICAN
NDO CIEN
NTES DE
E
DESCUM
QUE A PREFEIT
TURA MU
UNICIPAL DE IBIP
PITANGA APLICAR
RÁ AS SANÇÕES
S
S
TAS, OBED
DECIDO AO
A DISPO
OSTO NO ART. 87, § 2º, DA LEI 8.666
6/93 COM
M
PREVIST
SUAS ALTERAÇÕE
ES.
10
0 – OBJET
TO:
10.1 – Esste edital re
efere-se ao Pregão Presencial 008-2019
9-PP pela Prefeitura Municipall
de Ibipitan
nga, tendo
o como obje
etivo a con
ntratação de
d empresa
a para divu
ulgação de
e anúncioss
de utilida
ade pública para diversas se
ecretarias da Prefeitura Municipal de Ibipitanga,
conforme especifica
adas no Ed
dital, mediiante a expedição de
e ORDEM
M DE SERV
VIÇO pelo
o
e cada Passta, seguindo as espe
ecificações
s abaixo:
Gestor de
10.2 – A minuta de
e contrato (ANEXO I) contém as condiçõ
ões de forrnecimento
o e deverá
á
ecida tanto
o na fase de proposta
a como na fase contrratual.
ser obede
10.3 – Na
a minuta de
d contratto estão fixxados as condiçõess de vigên
ncia, preço
o, valor do
o
contrato, faturamen
nto, paga
amento, re
eajustes, condiçõess de fornecimento, garantia,
ncia das ob
brigações, penalidades, rescisã
ão, disposiições finaiss e foro.
transferên
11 – CONDIÇ
ÇÕES E RE
ESTRIÇÕE
ES DE PARTICIPAÇ
ÇÃO
11.1 – DA
AS CONDIÇ
ÇÕES:
11.2 – Essta licitaçã
ão está ab
berta a tod
das as em
mpresas qu
ue se enqu
uadrem no
o ramo de
e
atividadess pertinenttes ao forrnecimento
o do objetto da pressente licita
ação e ate
endam ass
condiçõess exigidas neste edita
al.
12 – DA
AS RESTR
RIÇÕES:
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12.1 – Em
mpresa declarada inidônea de acordo co
om o previisto nos incisos III e IV do art..
87 da Lei Federal 8..666/93 e que
q não te
enha restab
belecida a sua idoneidade.
oncordatáriia ou com falência
f
de
ecretada.
12.2 – Co
12.3- Con
nsorciada.
13 – FORMA
A DE APRE
ESENTAÇ
ÇÃO DOS ENVELOP
E
PES
13.1 – As
A Propone
entes devverão apre
esentar do
ois envelop
pes, nr. 0
01 “PROPO
OSTA DE
E
PREÇOS” e nr. 02 “DOCUME
“
ENTAÇÃO””, fechados
s, contendo
o as seguintes inform
mações:
R
sociial da Prefe
eitura Mun
nicipal de Ib
bipitanga;
13.1.1 – Razão
13.1.2 – Número
N
do
o Pregão;
13.1.3 – Número
N
do
o envelope;
13.1.4 – Dia
D da sesssão pública
a do Pregã
ão;
13.1.5 – Indicação da
d razão so
ocial e end
dereço com
mpleto da empresa
e
P
Proponente
e.
14. DO CREDENCI
C
IAMENTO
14.1. O re
epresentan
nte da emp
presa licita
ante deverrá apresen
ntar à preg
goeira, MO
ODELO DE
E
PROCUR
RAÇÃO PA
ARA A PRÁTICA
P
DE ATO
OS CONC
CERNENTE
ES AO CERTAME
C
E
(TERMO DE CRED
DENCIAME
ENTO), pod
dendo utiliizar modello contido no ANEXO
O III deste
e
ue lhe dê poderes para form
mular oferttas e lancces verbais, negocia
ar preços,
Edital, qu
declarar a intenção
o de interrpor recurrsos, bem como prraticar todos os demais atoss
pertinente
es ao certa
ame;
14.2 Junttamente com
c
o Terrmo de Credenciam
C
mento deve
erá ser ap
presentado
o Carteira
a
Oficial de
e Identidad
de ou outrro docume
ento oficiall de identiificação qu
ue contenh
ha foto. E
também, obrigatoria
amente, oss seguintes documentos, confo
orme for a situação em que o
e enquadra
ar:
licitante se
14.3. Esttatuto/contrato socia
al, quando
o a pesso
oa credenciada for sócia, prroprietária,
dirigente ou
o asseme
elhada da empresa licitante, no qual esttejam exprressos seu
us poderess
para exerrcer direitoss e assumir obrigaçõ
ões em dec
corrência de
d tal invesstidura;
14.4. Instrumento público de procuração
o ou instru
umento particular com
m firma reconhecida
a
m o Estatu
uto/Contratto Social, quando a pessoa credenciad
c
da for reprresentante
e
e também
legal. Nesste caso, a empresa
a licitante atribui à pessoa crredenciada
a, poderes para que
e
possa ma
anifestar-se
e em seu nome em
m qualquer fase do pregão.
p
Ju
untamente com este
e
instrumen
nto, será obrigatórria a ap
presentaçã
ão do esstatuto/con
ntrato soc
cial, para
a
identificaçção e qualificação da
a pessoa que assina
a o docum
mento conccedendo poderes ao
o
credencia
ado;
14.5.Declaração de que cump
pre todos os
o requisito
os de habilitação, co
onforme dis
spõe o art..
L n° 10.5
520, de 17
7 de julho de 2002.. Sendo que o mod
delo dessa
a
4º, inciso VII, da Lei
declaraçã
ão correspo
onde ao AN
NEXO IV deste
d
Edita
al;
14.6. As Sociedade
S
es Anônima
as deverão
o apresenttar cópia da
d ata da a
assembleia
a geral ou
u
da reuniã
ão do Conselho de Administra
A
ação atinen
nte à eleiçção e ao mandato dos
d atuaiss
administra
adores, qu
ue deverá evidenciarr o devido
o registro na
n Junta C
Comercial pertinente
e
ou publica
ação previssta na Lei nº 6.404/7
76 e suas alterações;
a
14.7. O Termo
T
de Credencia
amento devverá ser acompanha
a
ado da documentaçã
ão exigida
a
nos itens 14.1, 14.2
2, 14.3, 14..4, 14.5 e 14.6 as qu
uais deverã
ão ser entrregues pelo licitante,
es de docu
umentação
o e de prop
posta.
FORA doss envelope
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14.8. A não apre
esentação ou incorreção insanável de
e quaisqu
uer docum
mentos de
e
credencia
amento imp
plicará na perda do direito
d
de manifestaç
m
ção por parte do reprresentante
e
da empre
esa licitan
nte. Não podendo também, formular lances ap
pós a cla
assificação
o
preliminarr das propo
ostas ou manifestar
m
i
intenção
de recorrer das decisõ
ões da pre
egoeira;
14.9. Cad
da empresa
a licitante credenciarrá tão som
mente 01(um) represe
entante leg
gal, o quall
será o ún
nico admitiido a interrvir nas fasses da liciitação e re
esponder por todos os atos e
efeitos pre
evistos nesste Edital, por sua re
epresentad
da, sob pen
na de afasstamento do
d certame
e
licitatório das licitanttes envolvidas.
14.10 – Os
O documentos de credenciam
mento serrão retidoss pela equ
uipe deste Pregão e
juntados ao
a respecttivo processso.
15
5 – ENVEL
LOPES NR
R. 01 “PRO
OPOSTA DE
D PREÇO
OS”
15.1. O envelope nºº 01, com o título “PR
ROPOSTA
A”, deverá conter a p
proposta de
e preço. E
a sua aprresentação
o implicará
á na plena
a aceitação
o, por parrte do licita
ante, das condiçõess
estabeleccidas neste
e edital e se
eus Anexo
os;
15.2. A prroposta de preço devverá:
15.2.1. Ser
S
em lín
ngua portu
uguesa, digitada,
d
sem emen
ndas, rasu
uras ou entrelinhas,
preferencialmente em
e papel timbrado da
d empres
sa, devida
amente datada, assinada pelo
o
representante legal investido de
d poderess para firm
mar o contra
ato;
15.2.2. Deverá conter os seg
guintes dados cadas
strais de id
dentificaçã
ão da emp
presa e do
o
representante legal:: razão soccial, o núm
mero do CN
NPJ, endereço, número do tele
efone, fac-ndereço ele
etrônico, dados
d
bancários da empresa (nome
(
do banco, o código da
a
símile, en
agência e o númerro da conta
a-corrente e praça de
d pagame
ento), nom
me do reprresentante
e
legal inve
estido de poderes pa
ara firmar o contrato, assim com
mo número
o da sua carteira
c
de
e
identidade
e ou de do
ocumento oficial, núm
mero do CPF
C
e end
dereço. A n
não inclusã
ão dessess
dados na proposta não
n implica na descllassificação do licitan
nte, mas e
esses dado
os deverão
o
ser forneccidos postteriormente
e pelo licitante venc
cedor, poiss integrarã
ão o contrrato a serr
celebrado
o entre o mesmo
m
e a Prefeitura Municipal de Ibipitan
nga;
15.2.3. Ser
S
elaborrada na fo
orma destte Edital e seus Anexos,
A
co
ontendo O VALOR
R
COTADO, as especcificações de todos itens que o compõe
em, sua m
marca, fabricante e o
seu respe
ectivo preço unitário
o e preço
o total, conforme ite
ens consta
antes no Termo de
e
Referência (Anexo II)
I deste Ed
dital;
15.2.4. A proposta de
d preço apresentad
a
da deverá contempla
ar a quantidade total solicitada
a
no Termo
o de Refe
erência para respecttivo item, não se admitindo
a
o
ofertas de
e parte da
a
quantidad
de solicitada, sob pena de desclassifficação da
a propostta ofertada para o
respectivo
o lote.
15.2.5. O item cota
ado deverá
á atender às condiç
ções aos dispositivo
d
os da Lei nº8078/90
0
(Código de
d Defesa do
d Consum
midor);
15.2.6. Conter
C
oferrta firme e precisa sem alte
ernativas de
d preços ou qualq
quer outra
a
condição que induzza o julga
amento a ter mais de um ressultado, e
expressa em
e moeda
a
corrente nacional,
n
e algarismos e porr extenso, sendo que
em
e os preço
os somente
e poderão
o
conter 02
2(dois) díg
gitos, apó
ós a vírgu
ula, relativ
vo aos ce
entavos, ssob pena de sofrerr
arredonda
amento para menor;
15.2.7. No preço contido
c
na proposta escrita e naquele que, porventura,vierrem a serr
ar inclusos o lucro em
mpresariall, todas ass
ofertados por meio de lances verbais devem esta
o contrata
ado, bem como os respectivo
os custos diretos e
despesass relativas ao objeto
indiretos, tributos, remunerações, desspesas fisc
cais e fin
nanceiras e quaisqu
uer outrass
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decorrentes de lei ou regullamento e necessárias ao cumprimen
c
to do objjeto desta
a
licitação;
Q
tributos, custos,
c
despesas diretas ou indiretas,
i
ou mesmo
o o lucro,
15.2.8. Quaisquer
omitidos da
d propostta ou incorretamente
e cotados, serão con
nsideradoss como inc
clusos noss
preços, não
n
sendo
o considerrados pleiitos de ac
créscimos,, a esse ou qualquer título,
devendo o objeto cotado
c
ser fornecido
o a Prefeiitura Municipal de Ibipitanga sem ônuss
adicional;
15.2.9. Conter
C
exp
pressamen
nte PRAZ
ZO DE VA
ALIDADE de propo
osta não inferior a
60(sessen
nta) dias co
ontados da
a data da sessão
s
de abertura do
d certame
e licitatório;
15.3.1. Em
m caso de proposta de preço com
c
erros aritméticoss, os mesm
mos serão corrigidoss
pela prego
oeira, da seguinte
s
fo
orma:
15.3.2. Se for consstatada disscrepância
a entre os
s valores grafados
g
e
em algaris
smo e porr
extenso, prevalecer
p
rá este últim
mo;
15.3.3. Se
e for constatada divergência entre
e
o pro
oduto da multiplicaçã
m
ão do preç
ço unitário
o
pela quan
ntidade corrresponden
nte, prevale
ecerá o preço unitáriio;
15.3.4. Se
S for con
nstatado erro
e
de ad
dição, sub
btração, multiplicaçã
m
ão ou diviisão, será
á
considera
ado o resultado corrig
gido;
15.3.5. Ca
aso a licita
ante não aceite
a
as correções
c
procedidas
p
s, sua prop
posta de preço
p
será
á
desclassifficada.
15.3.6 Se
erão descla
assificadass as proposstas que não atenderem às condições do
o presente
e
Edital e seus Anexo
os, sejam omissas ou
o que aprresentem valores
v
uniitários simbólicos ou
u
z
exce
essivos ou manifesta
amente ine
exequíveis, nos term
mos do art..
irrisórios, de valor zero,
48, inciso II, da Lei nº
n 8.666/93;
15.3.7 Ap
pós aprese
entação da
a proposta
a não cab
berá desisttência, sallvo por mo
otivo justo
o
decorrente de fato supervenie
s
ente e aceitto pela pre
egoeira;
oderão, a critério
c
da pregoeira, serem re
elevados errros ou om
missões forrmais, que
e
15.3.8. Po
não resulttarem em prejuízos
p
p
para
o julga
amento da
as proposta
as;
15.3.9. Nã
ão serão considerada
c
as vantage
ens não prrevistas ne
este Edital e seus Ane
exos;
15.4.1. O ônus da prova da exequibilid
dade do preço incum
mbe ao au
utor da pro
oposta, no
o
0 (cinco) dias conta
ados da inttimação, se
e for o casso.
prazo de 05
15.4.2. A prestação
o dos serviçços objeto
o desta licittação, é pa
ara o ano de 2019 a contar da
a
a do termo
o de contrrato, contra
a a entreg
ga da “ORDEM DE S
SERVIÇOS
S” emitida
a
assinatura
pela PRE
EFEITURA
A MUNICIPAL DE IBIPITANG
GA, ou quando da
a entrega total doss
quantitativvos que co
onstituem o objeto do
d contrato
o, prevaleccendo o que ocorrer primeiro.
Podendo ser prorro
ogadas po
or iguais e sucessivo
os período
os, até o limite de 60 mesess
observada
as as dispo
osições ao
o art. 57 da
a Lei 8.666
6/93;
15.4.3. Ass observaçções sobre
e o fornecim
mento dev
verão ser efetuadas
e
a
até 5 (cinc
co) dias da
a
sua entreg
ga; e
15.4.4 Su
ublinha-se que o obje
eto contrattado será fornecido,
f
mediante ato discric
cionário da
a
administra
ação, no atendimen
nto das ne
ecessidade
es pública
as, com prrazo de entrega
e
do
o
material solicitado
s
d até 03 (três) diass contados
de
s da solicittação emittida, obserrvando-se,
entretanto
o, o prazo de
d vigência deste insstrumento contratual.
15.4.5 Dia
ante da disscricionarie
edade da administraç
a
ção, no toccante a aquisição do
os serviçoss
contratado
os, e devvido apecculiaridade deste ce
ertame, fica consig
gnado que
e a parte
e
contratantte não se obriga a adquirir todos os serviços
s
avvençados, sem que
e com isto
o
importe em inadimp
plência.
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16. DO JULG
GAMENTO
O DAS PROPOSTAS
S DE PREÇ
ÇO
16.1. Apó
ós a fase de creden
nciamento das licitan
ntes, na fo
orma do d
disposto no item 14
4
deste Edital, a preg
goeira proccederá à abertura
a
do
os envelop
pes conten
ndo as pro
opostas de
e
preço, ve
erificando, primeiram
mente, a conformida
ade das propostas com os requisitoss
estabeleccidos neste
e Edital e seus Anexos. E em
e seguida, procederá o julg
gamento e
classificaçção dessa
as propostas, sendo
o que serã
ão classificcadas parra a fase de lancess
verbais so
omente as propostass que atend
derem plen
namente aos requisittos deste Edital;
E
16.2. Para
a julgamen
nto e classsificação das
d propos
stas será adotado
a
o critério do
o MENOR
R
PREÇO correspon
ndente ao
o VALOR
R, desde que aten
ndidas to
odas as condiçõess
estabeleccidas no prresente Edital e seuss Anexos, observada
o
s as especcificações técnicas e
parâmetro
os mínim
mos de qualidade
e definido
os neste
e Edital, sendo, portanto,
desclassifficadas as propostass em desaccordo com
m o mesmo
o, ou que a
apresentare
em preçoss
excessivo
os ou inexe
equíveis, nos termos do inciso II do art. 48, da Lei n
nº 8.666/93
3;
16.2.1. Considera-s
C
se preço excessivo
e
quível, aqu
ueles que não venh
ham a terr
ou inexeq
demonstra
ada sua viiabilidade através de
e documen
ntação que
e comprove
e que os custos
c
doss
insumos são
s
coeren
ntes com os de merrcado e qu
ue os coefficientes d
de produtiv
vidade são
o
compatíve
eis com a execução
e
do objeto licitado.
l
16.3. Serrão qualificcadas pela
a pregoeirra para in
ngresso na
a fase de lances, a proposta
a
classificad
da que ate
endeu ao Edital e que
q
aprese
entou men
nor preço, correspon
ndente ao
o
MENOR PREÇO GLOBAL e todos os demaiis licitante
es classificados que tenham
m
apresenta
em até 10
ado propossta em valores sucessivos e superiores
s
0%(dez po
or cento) a
de menorr preço;
o havendo, pelo men
nos 3 (trêss) ofertas nas condições defin
nidas no sub-item, a
16.4. Não
pregoeira proclama
ará a classsificação preliminarr das licita
antes com
m as três melhoress
uer que sejam
s
os preços oferecidos, além da licitante que tiverr
propostass, quaisqu
apresenta
ado o meno
or preço na
a proposta
a escrita cla
assificada;;
16.5. Casso duas ou mais prropostas escritas
e
ap
presentem preços iguais, será realizado
o
sorteio, ta
ambém parra determin
nação da ordem
o
de oferta
o
dos lances;
16.6. Às licitantes classificada
c
as será da
ada oportu
unidade pa
ara oferta por meio de lancess
os, de valo
ores distinto
os e decre
escentes, a partir da
a autora da
a Proposta
a
verbais e sucessivo
classificad
da de maio
or preço, até a procla
amação do
o vencedorr;
16.7. A offerta de lances deve
erá ser efettuada no momento
m
e que forr conferida
em
a a palavra
a
à licitante, obedecen
ndo-se a ordem
o
decrrescente de preços das
d proposstas classifficadas;
mente serã
ão aceitoss lances ve
erbais e cujos
c
valorres sejam inferiores ao último
o
16.8. Som
apresenta
ado, sendo
o, inclusive, vedada oferta
o
com vistas ao empate;
e
16.9. A desistência dos lance
es já oferta
ados sujeittará a licitante às pe
enalidades
s previstass
deral nº 10
0.520 de 17/07/2002 e nos term
mos deste Edital;
na Lei Fed
16.1.1. A desistênccia da licittante em apresentar
a
r lance ve
erbal, quan
ndo convocada pela
a
á na sua exxclusão da
a etapa de
e lances e na manute
enção do seu
s último
o
pregoeira, implicará
ertado, parra efeito de
d ordenaçção das Propostas.
P
Excetuan
ndo-se as empresass
preço ofe
enquadradas na Leii Complem
mentar nº 123/2006 e alteraçõess posteriorres;
m
ente, estab
belecer limite de tempo para lances, bem
m
16.1.2. A pregoeira poderá, motivadame
como o valor ou percentu
ual mínimo
o para re
edução dos
d
lancess, median
nte prévia
a
comunica
ação às licittantes;
16.1.3. O encerramento da ettapa compe
etitiva dar--se-á quan
ndo, indaga
ados pela pregoeira,
as licitante
es classificcadas man
nifestarem seu desintteresse em
m apresenttar novos la
ances;
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16.1.4. Ca
aso não se
e realizem
m lances ve
erbais, a pregoeira verificará
v
a conformid
dade entre
e
a propostta classificada escrita
a de meno
or valor e o valor estimado para contrata
ação, com
m
base na média
m
de valores
v
apu
urados na fase
f
intern
na da licitaçção, decidindo motiv
vadamente
e
a respeito
o. E sendo
o constata
ado o atendimento das condiçõ
ões estabe
elecidas no
n Edital e
seus Anexos, será declarado pela pregoeira o licitante venccedor, sen
ndo-lhe adjjudicado o
objeto da licitação;
a fase de análise
a
de propostass, se a proposta classificada em
m primeiro
o lugar não
o
16.1.5. Na
for aceitávvel, a preg
goeira examinará a proposta
p
subsequen
s
te, na orde
em de clas
ssificação,
até a apuração do liicitante que
e atenda a todas as exigênciass do Edital;
A
o en
ncerramentto dos lan
nces e qu
uando a melhor offerta não tiver sido
o
16.1.6. Após
apresenta
ada por miccroempressa ou emprresa de pe
equeno porrte, a prego
oeira, nos termos do
o
art. 44 da
d Lei Co
omplementtar nº 12
23/06 e alterações posteriore
es, convoc
cará para
a
apresenta
ação de no
ova propossta, no pra
azo máxim
mo de 5(cin
nco) minuttos, a micrroempresa
a
ou empresa de pequeno porte
e mais bem
m classificada, com preços igu
uais ou até
é 5%(cinco
o
es à propossta de melhor preço, sob pena de preclussão;
por cento) superiore
erá assegu
urado, com
mo critério de
d desemp
pate, prefe
erência de contrataçã
ão para ass
16.1.7. Se
microemp
presas e em
mpresas de
d pequeno
o porte, co
onforme arrt. 44 da L
Lei Comple
ementar nºº
123/06 e alterações
a
s posteriore
es;
16.1.8. En
ntende-se por empatte, aquelass situações
s em que propostas apresenta
adas pelass
microemp
presas ou empresas
e
de pequen
no porte, sejam
s
igua
ais ou até 5
5%(cinco por
p cento),
superior ao
a menor preço, co
onforme parágrafo 2º
2 do art. 44 da Le
ei Complementar nºº
123/06 e alterações
a
s posteriore
es;
16.1.9. No
o caso de empate, entre
e
duas ou mais propostas
p
a
apresentad
das por pro
oceder-se-á da segu
uinte forma
a:
16.1.9.1. A microem
mpresa ou empresa de pequeno porte mais
m
bem classificad
da poderá,
dentro do
o prazo máximo
m
de 5(cinco) minutos a partir da
a convocação pela pregoeira,
apresenta
ar preço in
nferior àqu
uela consid
derada ve
encedora do
d certame
e, situação em que
e
será adjud
dicado o objeto
o
a seu favor, co
onforme prrevisto no inciso
i
II e parágrafo 3º, amboss
do art. 45 da Lei Co
omplementar nº123/0
06 e alteraç
ções poste
eriores;
ontratação da microe
empresa ou empresa
a de peque
eno porte,
16.1.9.2. Não ocorrrendo a co
erão convo
ocadas as demais liccitantes qu
ue se enqu
uadrem na
a
na forma do item 8.16.2.1, se
d parágrafos 1º e 2º do art.. 44 da Le
ei Complem
mentar nº 123/06 e alterações
a
s
hipótese dos
posteriore
es; na orde
em classificcatória, para o exercício do me
esmo direito
o;
16.2.1. No caso de
e equivalência dos valores
v
ap
presentado
os pelas m
microempre
esas e ass
eno porte que
q se enq
quadrem no
o intervalo
o estabeleccido no item
m 16.1.9.1
empresass de peque
deste Edital,será re
ealizado SORTEIO
S
entre elas
s, para qu
ue se ide
entifique àq
quela que
e
primeiro poderá
p
aprresentar melhor
m
ofertta, conform
me estabelecido no in
nciso III do
o art.45 da
a
Lei Comp
plementar nº
n 123/06 e alteraçõe
es posterio
ores;
16.3.1. A pregoeira
a poderá negociar diretament
d
te com a licitante vvencedora para que
e
sejam obttidos melho
ores preço
os aceitáve
eis, devend
do essa ne
egociação sse dar em público;
16.3.2. No
o caso da empresa detentora
d
d melhor oferta for microempresa ou em
de
mpresa de
e
pequeno porte e a mesma ap
presentar alguma
a
res
strição na comprova
ação da reg
gularidade
e
gida no edital, será assegurad
a
o à mesm
ma prazo para sanar essa pend
dência, de
e
fiscal exig
até 5(CIN
NCO) dias úteis, prorrrogáveis por
p igual período, a critério
c
da Prefeitura Municipall
de Ibipitanga, a pa
artir do mo
omento em
m que a proponente
p
e for decla
arada venc
cedora do
o
certame;
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16.3.3. A não regula
arização da
d restrição
o referente
e à regularridade fisca
al, no praz
zo previsto
o
no item 16.3.2,
1
im
mplicará na
a decadên
ncia do dirreito à co
ontratação, sendo fa
acultado a
Prefeitura
a Municipa
al de Ibipittanga a convocação
o das dem
mais licitan
ntes remanescentess
para a celebração do
d contrato
o, na ordem
m de classiificação, ou
u revogar a licitação;;
16.3.4. Verificado
V
o atendim
mento das exigência
as de hab
bilitação fiixadas no Edital, a
pregoeira declarará vencedora a licitantte que apre
esentou a proposta ffinal classificada em
m
primeiro lugar,
l
ou seja, que além de atender a todas ass condiçõe
es do Edittal e seuss
Anexos, apresente
e o meno
or preço, correspon
ndente ao
o MENOR
R PREÇO GLOBAL
L
adjudicando a ela o objeto do
o certame, caso nen
nhuma licittante manifeste a intenção de
e
recorrer;
C
a licittante que apresento
ou melhor proposta desatenda às exigências de
e
16.3.5. Caso
habilitação, a prego
oeira exam
minará as ofertas
o
subsequente
es, na orde
em de clas
ssificação,
verificando a aceitabilidade da
a proposta e o atendimento dos requisito
os de habilitação, até
é
que uma licitante cumpra
c
as exigência
as deste Edital,
E
send
do o objetto do certa
ame a ela
a
do o desin
nteresse da
as demaiss licitantess na interp
posição de
e
adjudicado quando constatad
recursos;
erificação do atendim
mento dos
s requisito
os de habilitação de
e todas ass
16.3.6. Se após ve
e a ordem
m de class
sificação obtida
o
na fase de análise
a
de
e
empresass licitantess conforme
propostass, for consstatado qu
ue nenhum
ma delas cumprem
c
o requisittos para habilitação
os
h
o
determina
ado no Edital e seuss Anexos, a pregoeirra irá ence
errar o cerrtame licita
atório, não
o
havendo vencedor
v
d mesmo;
do
16.3.7. A adjudica
ação realizzada pela
a pregoeirra ficará sujeita à homologa
ação pela
a
autoridade
e compete
ente;
16.3.8. Da
D reunião lavrar-se-á ata circcunstancia
ada que será
s
assina
ada pela pregoeira,
equipe de
e apoio e licitantes prresentes.
16.3.9. A pregoeira
a manterá em seu po
oder os en
nvelopes de
d docume
entação da
as demaiss
licitantes pelo prazo
o de 15(quinze) dias, após a homologa
ação da liccitação, de
evendo ass
s pena de
d inutilizaçção dos mesmos;
empresass retirá-los após este período, sob
16.4. O liccitante decclarado vencedor de
everá apres
sentar à pregoeira, n
no prazo máximo
m
de
e
48(quaren
nta e oito)) horas ap
pós ao enccerramento da licita
ação, a pro
oposta de preço de
e
preços co
ontempland
do o lance final oferta
ado.
16.4.1. No
o caso de compareccimento de
e apenas 01
0 (um) liciitante, a P
Pregoeira verificará
v
a
aceitabilid
dade de su
ua proposta
a, observa
ando se o preço
p
está de acordo
o com o pra
aticado no
o
mercado e negocia
ará com o propone
ente a fim de obterr melhor o
oferta. Em
m seguida,
á a docum
mentação de
d habilita
ação e se esta atender ao Ed
dital e seus Anexos,
examinará
será o licitante decla
arado venccedor.
17– DA
D HABIL
LITAÇÃO(e
envelope nº
n 02)
17.1. O envelope
e
nº 02, com o título “D
DOCUMEN
NTAÇÃO” deverá co
onter os do
ocumentoss
exigidos para
p
a hab
bilitação no
o certame licitatório, relacionad
dos nos su
ub-itens17.3 a 17.9.1
deste Edittal;
17.2. A ap
presentaçã
ão da docu
umentação
o dar-se-á por
p uma da
as seguinte
es formas::
17.2.1. Em
E original, que casso aprese
entados nã
ão serão devolvidos
d
s, devendo
o fazer-se
e
constar no
os autos do processo
o;
17.2.2. Po
or cópia au
utenticada por cartóriio compete
ente;
17.2.3. Por
P
cópia autenticada por servidor da
a Adminisstração. S
Sendo, nes
sse caso,
necessária a aprese
entação do
os docume
entos origin
nais, os quais serão d
devolvidos
s;
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17.2.4. Po
or publicaçção em órg
gão da Imp
prensa Ofic
cial.
17.3. HAB
BILITAÇÃO
O JURÍDIC
CA
17.3.1 Re
egistro com
mercial, no caso de Empresa
E
individual;
17.3.2. Atto Constitu
utivo, Estattuto ou Co
ontrato Soc
cial em vig
gor, devida
amente reg
gistrado na
a
Junta Com
mercial ou
u órgão eq
quivalente, em se tra
atando de sociedade
es comerc
ciais, e, no
o
caso de sociedade
e por açõ
ões, acom
mpanhado de documentos de eleição de seuss
adores, co
om a devida indicaçã
ão da ativid
dade come
ercial comp
patível com
m o objeto
o
administra
da licitaçã
ão;
17.3.3. No
o caso de sociedade
es anônima
as, cópia da ata da assembleia
a
a geral ou da
d reunião
o
do Consselho de Administrração atin
nente à eleição e ao ma
andato do
os atuaiss
administra
adores, qu
ue deverá evidenciarr o devido
o registro na
n Junta C
Comercial pertinente
e
ou a publiicação prevista na Le
ei nº 6.404
4/76 e suas
s alteraçõe
es;
17.3.4. De
ecreto de autorizaçã
a
ão, em se tratando
t
de
e empresa
a ou socied
dade estra
angeira em
m
funcionam
mento no país,
p
e ato
o de regisstro ou auttorização para funciionamento
o expedido
o
pelo órgão
o compete
ente, quand
do a ativida
ade assim o exigir.
17.3.5. Os
O docum
mentos relacionadoss nos sub
b-itens 17
7.3.1 a 17.3.4, pod
derão serr
substituídos pelo Certificado
o de Registro Ca
adastral exxpedido p
pela Secrretaria de
e
Administra
ação do Município
M
d Ibipitang
de
ga, sendo que esse certificado
o deverá apresentar
a
r
código correspond
c
ente ao objeto da
a licitação
o e enco
ontrar-se em vigor na data
a
estabeleccida para a abertura da
d licitação
o, sob pena de inabilitação da llicitante.
17.3.6. Cadastro
C
Nacional de Con
ndenações
s Cíveis por Atoss de Im
mprobidade
e
mantido
Administra
ativa,
pelo
Cons
selho
Nacional
de
Justiça
a
(www.cnj..jus.br/improbidade_a
adm/consu
ultar_reque
erido.php)..

17.4. REGU
1
ULARIDAD
DE FISCA
AL
17.4.1. Prrova de in
nscrição no
o Cadastro
o Nacional de Pesso
oa Jurídica
a – CNPJ expedido
o
pelo Minisstério da Fazenda;
17.4.2. Prrova de reg
gularidade para com a Fazenda Pública, mediante a apresen
ntação doss
seguintess documenttos:
17.4.2.1. Certidão conjunta
c
de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
a Ativa da
a
enda;
União, expedida pello Ministério da Faze
17.4.2.2. Certidão Negativa
N
de Débitos (ou Positiv
va com Effeito de Ne
egativa) e também a
Certidão de
d Regularidade, com a Fazen
nda estadu
ual ou do Distrito
D
Fed
deral, expe
edida pela
a
Secretaria
a da Fazen
nda, da sed
de ou dom
micílio do lic
citante;
17.4.2.3. Certidão Negativa (ou Positiiva com Efeito
E
de Negativa) de Débito
os com a
a pela Se
ecretaria da
d Fazend
da, da sede ou domicílio do
o
Fazenda Municipal, expedida
licitante, juntamente
e com a Certidão
C
de
e Regularid
dade, tamb
bém exped
dida pela Secretaria
a
da Fazend
da da sede
e ou domiccílio do licittante;
17.4.3. Prrova de re
egularidade
e relativa à Segurida
ade Social,, mediante
e a aprese
entação da
a
Certidão Negativa de Débito
o – CND ou Certid
dão Positiva com E
Efeito de Negativa,
uto Nacion
nal de Seguridade So
ocial (INSS
S);
expedida pelo Institu
17.4.4. Prova
P
de regularidad
r
de relativa
a ao Fund
do de Garrantia por Tempo de
d Serviço
o
(FGTS), mediante
m
a apresenttação do Certificado
C
de Regula
aridade de
e Situação perante o
Fundo de
e Garantia
a por Tem
mpo de Se
erviço (FG
GTS), expe
edida pela
a Caixa Econômica
E
a
Federal.
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17.4.5 - PROVA DE
D INEXIS
STÊNCIA DE
D DÉBIT
TOS TRAB
BALHISTA
AS (CNDT)) Certidão
o
amente, para com
mprovar a
Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida eletronica
mplidos pe
erante a Ju
ustiça do Trabalho,
T
cconforme Lei
L 12.440
0
inexistênccia de débitos inadim
de 07 de julho
j
de 20
011.
17.4.6. A comprovação de reg
gularidade fiscal das microempresas e em
mpresas de
e pequeno
o
porte som
mente será
á exigida no
n caso de
d virem a ser adjud
dicatários deste certame, noss
termos do
o art.42 da Lei Complementar nº
n 123/200
06 e alteraçções poste
eriores;
17.4.7. As
A microempresas e empressas de pe
equeno po
orte deverão, apresentar no
o
envelope de docu
umentação
o, toda a documentação re
eferente à comprov
vação de
e
regularida
ade fiscal relacionad
da nos su
ub-itens 9.4.1 a 9.4
4.4, mesm
mo que os
s mesmoss
apresente
em alguma
a restrição.
17.5. QUA
1
ALIFICAÇÃ
ÃO ECONÔ
ÔMICO-FIN
NANCEIRA
A
17.5.1. A Qualificaçção Econôm
mica Finan
nceira será
á comprovvada media
ante a apre
esentação
o
dos seguintes docum
mentos:
a)
cerrtidão nega
ativa de fa
alência ou concordatta expedida pelo disttribuidor da sede do
o
licitante nos últimos 90 (noven
nta) dias an
nteriores à data da apresentaç
a
ção das propostas.
b)
Cópia do demonstrat
d
tivo contá
ábil e balanço patrrimonial d
do último exercício
o
financeiro
o, com selo do Conttador e, caso a empresa não
o seja opta
ante pelo “Simples”,
deverá co
onter tamb
bém o regisstro na JU
UCEB, veda
ada a sua substituição por ballancete ou
u
balanços provisório
os; ou aprresentação
o do recib
bo de tran
nsmissão em SPED
D (Serviço
o
Público de
d Escriturração Digital) e o conjunto
c
co
ompleto de docume
entos trans
smitidos à
Secretaria
a da Rece
eita Federa
al e a Juntta Comerc
cial, atravé
és de Siste
ema de Es
scrituração
o
Digital.
1)microem
mpresas e empresas de pe
equeno porte
p
(socciedades ssujeitas ao
a regime
e
estabeleccido na Leii nº 9.317//96 – “Simples”): porr fotocópia
a do livro D
Diário, inclusive com
m
os Termos de Aberttura e de Encerrame
E
nto, devida
amente autenticadoss na Junta Comerciall
da sede ou
o domicílio da emp
presa ou em
e outro órgão equ
uivalente, o
ou por fottocópia do
o
Balanço e das de
emonstraçõ
ões de re
esultado do último exercício social dev
vidamente
e
registrado
os ou auten
nticados na
a Junta Co
omercial da
a sede ou domicílio d
da empresa.
2)No caso
o de emprresas criad
das no exe
ercício em curso devverá ser a
apresentado Balanço
o
de Abertu
ura devida
amente re
egistrado ou
o autentic
cado na Junta
J
Com
mercial da
a sede ou
u
domicílio da empressa.
17.6. QUAL
LIFICAÇÃO
O TÉCNIC
CA
17.6.1. Os licitantess deverão apresenta
ar Atestado de capa
acidade técnica, forn
necido porr
pessoa ju
urídica de direito
d
púb
blico ou privado, que
e comprove
e a aptidão da licitan
nte para o
desempen
nho de ativvidade perrtinente e compatíve
el em caraccterísticas com o ob
bjeto desta
a
licitação.
17.6.2. Licença de funcionam
mento (alva
ará), em vigor, exped
dida pelo E
Estado ou Município
o
da sede da
d licitante..
17.7. PAR
RA O CUM
MPRIMENT
TO DO DISPOSTO NO INCIS
SO V, DO ART. 27 DA
D LEI Nºº
8.666/93, a licitante
e deverá fo
ornecer Declaração de que a empresa não possui em seu
u
quadro de
e pessoal empregad
do(s) men
nor(es) de 18(dezoito
o) anos em trabalho
o noturno,
perigoso ou
o insalubre e menores de 16 (dezesseis
s) anos, sa
alvo na con
ndição de aprendiz
a
e
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a partir de
e 14 (quato
orze) anoss , em cumprimento ao
a disposto
o no inciso
o XXXIII do
o art. 7º da
a
Constituiçção Federa
al de 1988
8 e nos terrmos do in
nciso V do
o art. 27 da
a Lei nº 8.666/93, o
qual foi accrescido pela
p
Lei Fe
ederal nº 9.854/99, re
egulamentada pelo D
Decreto nº 4.358, de
e
5 de setem
mbro de 20
002.
17.8. A Declaração
D
o menciona
ada no ite
em 17.7 de
este Editall, deverá S
SER INSE
ERIDA NO
O
ENVELOP
PE DE DO
OCUMENT
TAÇÃO PA
ARA HABIL
LITAÇÃO, podendo o licitante basear-se
e
no modelo
o contido no
n Anexo IV.
17.9. PAR
RA O CUMPRIMEN
NTO DO DISPOSTO
D
O NO INC
CISO VII, D
DO ART.4
4º DA LEI
FEDERAL
L Nº 10.5
520/02, a licitante deverá
d
aprresentar Declaração
D
o, conform
me modelo
o
constante
e no ANEX
XO V deste Edital.
17.9.1. De
eclaração de cumprimento doss requisitos
s de habilitação no p
presente Certame,
C
a
ser forneccida NO AT
TO DO CR
REDENCIA
AMENTO e FORA do
os envelop
pes de prop
posta e de
e
documenttação;
17.9.2. A apresenta
ação de do
ocumentoss com o prazo
p
de validade
v
exxpirado ac
carretará a
inabilitaçã
ão do prop
ponente. E para os documen
ntos cujo prazo
p
de vvalidade não
n
venha
a
expresso,, será conssiderado o prazo com
mo de até 180(cento e oitenta) dias anterriores a da
a
data prevista para apresentaç
a
ção da prop
posta.
C
o o atendimento àss exigênciias fixadas no edittal, o licitante será
á
17.9.3. Constatado
declarado
o vencedorr.
18 – SESSÃO PÚBLIC
CA DE ABE
ERTURA DO
D PREGÃ
ÃO
18.1 – No
o dia, hora e local designado no
o Item 6de
este edital, será realizzada sessão pública
a
para recebimento da
as proposttas e da do
ocumentaç
ção de hab
bilitação, envelopes nr.
n 01 e 02
2
respectiva
amente;
18.2 – Ab
berta a sesssão, os in
nteressado
os apresen
ntarão à eq
quipe de p
pregão os envelopess
nr. 01 e 02, bem como declaração dando
d
ciência de que
q
cumprrem plena
amente oss
requisitoss de habilita
ação, confforme modelo do ANE
EXO V;
18.2.1 – Caso qualquer prop
ponente de
eixe de ap
presentar a declaraçção de cum
mprimento
o
dos requissitos de ha
abilitação poderá
p
asssinar tal de
eclaração disponibiliz
d
zada na se
essão pela
a
Pregoeira
a;
18.3 – A equipe
e
do pregão pro
ocederá à abertura dos
d envelo
opes conten
ndo as pro
opostas de
e
preços, orrdenando-a
as em orde
em cresce
ente de valo
or, por lote
e;
18.4 – Em
m seguida identificarrá em cad
da lote a proposta
p
de menor p
preço cujo conteúdo
o
atenda ass especifica
ações do edital;
e
18.5 – As propostass com valor superior em até 10% (dez po
or cento) da
a proposta
a de menorr
preço serã
ão classificcadas em ordem crescente;
18.6 – O conteú
údo das propostass indicada
as no ite
em anterio
or será analisado,
desclassifficando-se aquelas cujo objjeto não atenda às
à especifficações, prazos e
condiçõess fixados no
n edital. A aceitabilidade do preço será verificada somen
nte após o
encerramento da fasse de lancces;
18.7 – Nã
ão havendo
o, no mínim
mo, três prropostas válidas
v
noss termos do
os itens 18
8.5 e 18.6,
serão sele
ecionadas até três melhores
m
prropostas e os seus autores
a
con
nvidados a participarr
dos lance
es verbais, quaisquerr que sejam
m os preço
os oferecido
os nas pro
opostas esc
critas;
18.8 – Em
m caso de empate das
d melhorres propos
stas, na hip
pótese do item anterior, todoss
proponentes com o mesmo prreço serão convidado
os a participar dos la
ances verba
ais;
18.9 – Em
E seguid
da, será dado
d
início
o à etapa
a de apre
esentação de lances
s verbais,
formulado
os de forma
a sucessivva, inferiore
es à proposta de men
nor preço;
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18.10– A pregoeira
a convidarrá individualmente as
a Propone
entes classsificadas, de forma
a
sequencia
al, a apressentar lances verba
ais, a partir do autor da propo
osta class
sificada de
e
maior pre
eço e os demais
d
em
m ordem decrescen
nte de valo
or, decidin
ndo-se porr meio de
e
sorteio no
o caso de empate
e
de preços;
18.11– O encerram
mento da fa
ase compe
etitiva dar-s
se-á quando, indaga
ados pela pregoeira,
nentes manifestarem
m seu desin
nteresse em
m apresen
ntar novos lances;
as Propon
18.12– A ausência de repressentante crredenciado
o ou a dessistência e
em apresentar lance
e
uando convocado pe
elo pregoeiro, implica
ará a exclu
usão da P
Proponente
e da etapa
a
verbal, qu
de lancess verbais e na manu
utenção do
o último preço apresentado pe
ela Propone
ente, para
a
efeito de ordenação
o
o das propo
ostas;
18.13– Ca
aso não re
ealizem lan
nces verbais, será verificada a conformida
c
ade entre a proposta
a
escrita de
e menor pre
eço por lotte e o valor estimado
o para a licitação;
18.13.1 – Havendo empate
e na prop
posta escrrita e não
o sendo o
ofertados lances, a
classificaçção será efetuada po
or sorteio, na mesma
a sessão;
18.14– Quando com
mparecer um
u único Proponent
P
nica proposta válida,
e ou houvver uma ún
v
a aceitabilidade do pre
eço por lote ofertado;
caberá a pregoeira verificar
encerrada
18.15– Declarada
D
a a etapa de lances
s e classificadas ass ofertas na ordem
m
crescente
e de valor por lote, a pregoeira
a examinarrá a aceita
abilidade d
do preço da primeira
a
classificad
da, decidin
ndo motivadamente a respeito;
18.16– Considerad
C
da aceitável a prop
posta de menor pre
eço por lo
ote, obedecidas ass
exigências fixadas no
n edital, será
s
aberto
o o envelo
ope nr. 02 “DOCUME
ENTAÇÕE
ES” de seu
u
detentor, para con
nfirmação das suas condiçõe
es habilitattórias, sen
ndo-lhe fa
acultado o
saneamen
nto da doccumentação na próprria sessão, observado o dispossto no item 18.1;
18.17– Constatado
C
abilitação ffixadas no
o edital, o
o atendimento dass exigências de ha
melhor prreço por lotte será decclarado vencedor na ordem de classificaçção;
18.18– Se
e a Propon
nente desa
atender às exigências habilitató
órias, a pre
egoeira ex
xaminará a
oferta sub
bsequente,, verificand
do a habilittação da Proponente
P
e, na ordem
m de classificação, e
assim successivame
ente, até a apuração
o de uma proposta
p
q
que
atenda
a ao edital, sendo a
respectiva
a Proponen
nte declara
ada venced
dora;
18.19– Na
as situaçõe
es prevista
as nos iten
ns 18.13, 18.14, 18.15 e 18.18, a pregoeira poderá
á
elhor por lo
negociar diretament
d
te com a Proponente
P
e para que seja obtido preço me
ote;
18.20– To
odos os do
ocumentoss serão collocados à disposição
o dos pressentes para
a exame e
rubrica, co
onforme prreceitua o artigo 43 § 2º da Lei de Licitaçções;
18.21– A manifestação da inte
enção de interpor re
ecurso será
á feita no ffinal da sessão, com
m
registro em ata da síntese
s
dass suas razõ
ões;
18.22– O recurso contra de
ecisão da
a pregoeira
a e sua equipe de
e apoio terá efeito
o
suspensivvo;
18.23– O acolhimen
nto de reccurso impo
ortará a inv
validação apenas
a
do
os atos ins
suscetíveiss
eitamento;
de aprove
18.24– A falta de
e manifesttação mo
otivada da
a Propone
ente na ssessão im
mportará a
decadênccia do direitto de recurrso;
18.25– Caso,
C
exce
epcionalmente, seja
a suspens
sa ou encerrada a sessão antes de
e
cumpridass todas ass fases pre
eestabeleccidas, os envelopes
e
devidame
ente rubric
cados pelo
o
pregoeiro e pelas Proponent
P
tes, ficarão
o sob a guarda da pregoeira,, sendo ex
xibidos àss
ntes na reabertura da
d sessão ou na no
ova sessã
ão previam
mente marc
cada para
a
Proponen
prosseguiimento doss trabalhoss;
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18.26– O prazo pa
ara formula
ação de la
ances verb
bais e o va
alor entre lances po
oderão serr
acordadoss entre os credenciados e a Prregoeira, por ocasião
o do início d
da sessão pública.
19– ADJUDICA
A
AÇÃO E HO
OMOLOGA
AÇÃO
19.1 – Ca
aso não ha
aja recurso
o, a pregoe
eira, emitirá
á Parecer para adjud
dicação do
o objeto do
o
certame à Proponen
nte detento
ora do men
nor preço por lote, encaminhan
ndo o proc
cesso para
a
homologa
ação e adju
udicação pelo
p
Prefeitto Municipa
al;
19.1.1 – Nesta hip
pótese, a pregoeira
a decidirá sobre oss recursoss e encam
minhará o
efeito Municipal para homologação do pro
ocedimento
o licitatório
o;
processo ao Sr. Pre
n obriga
a a Adminiistração à aquisição do objeto
o
19.2 – A homologação desta licitação não
licitado.
20 – ES
SCLARECIIMENTO
20.1– As empresas interesssadas pod
derão requ
uerer escla
arecimento
o sobre o presente
e
o Departam
mento de Licitações pelo fax (77)
(
3674--2022 ou a
através do endereço
o
pregão ao
eletrônico
o cpl.ibipita
anga@gma
ail.com, até
é 02 (dois)) dias úteiss antes da
a data marrcada para
a
o pregão;
m caso de não solicitação de esclarecime
e
entos e infformações pelas Pro
oponentes,
20.2– Em
pressupõe
e-se que os
o elemen
ntos forneccidos são suficientemente claros e prec
cisos, não
o
cabendo posteriorm
p
mente o dire
eito a qualq
quer reclam
mação.
21 – DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1– Os casos omiissos serão
o resolvido
os pelo Pre
egoeiro em
m conjunto a Equipe de
d Apoio;
omarca de
e Macaúba
as-BA, com
m exclusão
o de qualq
quer outro,
21.2– Fica eleito o foro da co
para a prropositura de qualqu
uer ação referente à presente
e licitação
o e/ou con
ntrato dela
a
decorrente;
etuado até
é o décimo dia apó
ós a entreg
ga do OB
BJETO ora
a
21.3– O pagamento será efe
m
emissão de
e ORDEM DE SERVIIÇO devida
amente asssinada pelo Prefeito
o
licitado, mediante
e apresen
ntação da respectiva
a nota fisccal de acorrdo a nece
essidade d
do CONTR
RATANTE,
sendo o frrete por co
onta do CO
ONTRATAD
DO.
21.4- O objeto do
o presente
e pregão deverá ser
s
entreg
gue confo
orme espe
ecificaçõess
es no ANEX
XO I deste
e Edital obsservando o seguinte::
constante
21.4.1- Caso
C
o se
erviço não
o correspo
onda ao exigido
e
no instrumento convo
ocatório, a
contratada
a deverá providencciar no prazo máxim
mo de 03
3 dias, co
ontados da
a data de
e
notificação expedid
da pela co
ontratante, a sua ad
dequação,, visando o atendim
mento dass
ações, sem
m prejuízo da incidência da
as sançõe
es previsttas no in
nstrumento
o
especifica
convocató
ório, na Lei n.º 8.666/93 e no Código
C
de Defesa
D
do Consumid
dor;
21.4.2- O objeto desta
d
licitação deverá ser prestado,
p
conforme a necess
sidade da
a
Administra
ação, sob emissão de
d Nota de Empenho
o ou Pedido
o de Comp
pra, no end
dereço Av.
Cleriston Andrade,
A
s – centrro – Ibipitan
s/n
nga-BA.
21.5 A Prefeitura
P
M
Municipal
de Ibipitanga se re
eserva o direito
d
de, a qualqu
uer tempo,
revogar ou
o anular, total ou parcialmen
p
nte, a pres
sente licita
ação e dessclassificarr qualquerr
proposta ou todas elas,
e
obede
ecendo o disposto
d
nos artigos 48 e 49 d
da Lei 8.66
66/93 com
m
suas alterrações;
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21.6– É facultada
f
a Pregoeirra ou Auto
oridade Superior, em
m qualquer fase da licitação, a
promoção
o de diligê
ência desstinada a esclarecer ou a complemen
ntar a instrução do
o
processo;;
21.7– As Proponenttes são responsáveis pela fide
elidade e le
egitimidade
e das inforrmações e
dos docum
mentos apresentados em qualq
quer fase da
d licitação
o;
21.8– Fica
am à dispo
osição doss interessa
ados no De
epartamen
nto de Licittações da Prefeitura
a
Municipal de Ibipitan
nga, nos dias
d
úteis, das 8h às 12h, todos os eleme
entos que compõem
m
o presentte processo licitatório
o para aná
álise de se
eus aspecttos formaiss e legais, mediante
e
solicitação
o escrita e dirigida ao
a Departa
amento de Licitaçõess, conforme
e determin
na o artigo
o
63 da Lei 8.666/93.
22 – DOS ANE
EXOS
22.1 – Inte
egram o presente ed
dital os seg
guintes ane
exos:
Anexo 01 – Minuta do
d Contratto;
Anexo 02 – Modelo de Propossta de Preçço / Termo
o de Referê
ência;
Anexo 03 – Modelo de procura
ação para prática de
e atos conccernentes a
ao certame
e;
Anexo 04 – Modelo de declara
ação de de
eclaração de
d proteçã
ão ao traba
alho menorr.
Anexo 05– Modelo de declara
ação de ple
eno conhecimento e atendimen
nto às exig
gências de
e
habilitação;
Anexo 06-Modelo de
e declaraçção de desimpedimen
nto de Licittar e Contrratar
Anexo 07 – Folha de
e Dados para Elaborração de Contratos
C
d janeiro de
d 2019.
Ibitipitanga-Ba, 28 de

L
Laís
Venân
ncia Oliveira Paixão Vieira - PR
REGOEIRA
A
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PREG
GÃO PRES
SENCIAL Nº.
N 008-20
019-PP
ANEXO I
MINUTA
A DE CON
NTRATO
A PREFE
EITURA MU
UNICIPAL
L DEIBIPIT
TANGA , ESTADO
E
D BAHIA,, Pessoa Jurídica
DA
J
de
e
Direito Pú
úblico Inte
erno, com sede na Av.
A Cleristton Andrad
de, Sn- ce
entro- Ibipitanga-Ba,
inscrita no
n CNPJ sob Nº _________
_
_______ neste ato
o represen
ntada pelo
o Prefeito
o
Municipal Sr. ___
_________
_________
__________
__________
_________
_______, a seguirr
denomina
a
ada
s
simplesme
ente
CONTRAT
TANTE,
e
empresa,
................................................................, inscrita no
n CNPJ sob
s
N°......................................,
com sede
e na ..........................................................................,, ................................................,
representada pelo
o(s) abaixxo assina
ado(s), a seguir denomin
nada simplesmente
e
CONTRATADA, firm
mam nesta
a ato, o presente
p
contrato,
c
n forma e condiçõe
na
es que se
e
seguem:
CLÁ
ÁUSULA PRIMEIRA
P
- DO OBJETO
O presentte contrato
o tem por objeto
o
conttratação de
e serviços de divulga
ação de an
núncios de
e
utilidade pública
p
(em
m carro de
e som) parra diversas
s secretarias da Pre
efeitura Mu
unicipal de
e
Ibipitanga
a. Conforme Edital do
o Pregão Presencial
P
19-PP e se
eus anexos
s.
nº 008-201
Parágrafo
o Único – Estão inclusos nos valo
ores das proposta
as os gastos com
m
combustívveis, frete
e, seguro,, tributos, obrigaçõ
ões traballhistas, m
manutenção
o para a
execução
o do contrato.
C
CLÁUSULA
A SEGUNDA – REG
GIME DE EXECUÇÃO
E
O
e de Execcução do presente Contrato é de Menor Preço GLOBAL, conforme
e
O Regime
Planilha Orçamentá
O
ária de Prreços apre
esentada pela
p
CONT
TRATADA, em obed
diência ao
o
Edital do Pregão Presencia
al N° 008--2019-PP e seus Anexos,
A
q
que a estte integra,
entemente
e de transscrição, e à Lei Fed
deral N° 8.666
8
de 21/06/1993, e suass
independe
alteraçõess introduzid
das pela Lei
L Federal N° 8.883//94.

CLÁU
USULA TE
ERCEIRA – DOS PRA
AZOS
3.1 O pra
azo estabelecido para
a execução total do objeto dessta licitação, é até 31
1/12/2019,
a contar da
d assinatu
ura do respectivo terrmo de con
ntrato, con
ntra a entre
ega da “OR
RDEM DE
E
SERVIÇO
O” emitida pela PREFEITURA
A MUNICIIPAL DE IBIPITANG
GA, ou quando da
a
entrega to
otal dos qu
uantitativos que constituem o objeto do contrato, prevalecen
ndo o que
e
ocorrer prrimeiro. Po
odendo ser prorrogadas por ig
guais e successivos p
períodos, até
a o limite
e
de 60 messes observvadas as disposições
d
s ao art. 57
7 da Lei 8.666/93;
bservaçõess sobre a execução
o do objeto
o contrata
ado, poderrão ser rea
alizadas a
3.2 As ob
qualquer tempo
t
devverá ser so
olucionado o problem
ma no prazo
o de 03 (trê
ês) dias.
3.3 Sublin
nha-se que o objeto
o contratad
do será fo
ornecido, mediante
m
a
ato discricionário da
a
administra
ação, no atendimen
nto das ne
ecessidade
es pública
as, com prrazo de entrega
e
do
o
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solicitado de até 05 (cinco
o) dias co
ontados da
d solicita
ação emitida, obserrvando-se,
o, o prazo de
d vigência deste insstrumento contratual.
entretanto
CLÁUSULA
QUA
ARTA–
REAJUST
TAMENTO
O

PREÇO

E

CO
ONDIÇÕES
S

DE

PAGAME
ENTO

E

4.1
O
Preço
Total
para
a
aquisição
do
objeto
co
ontratado
é
de
e
esultante das
d quantidades con
nstantes da Planilha
a
R$..........................................................re
Orçamenttária e da proposta de
d Preçoss, objeto do
o Edital do
o Pregão P
Presencial Nº. 008-2019-PP eda
e Ata de
e negociaçção feita pe
ela pregoeira.
4.2. Os pagamento
p
os devidos à Contra
atada serã
ão efetuado
os atravéss de chequ
ue, ordem
m
bancária ou
o crédito em conta corrente, no prazo de
d até 08 (oito)
(
dias
s úteis, co
ontados da
a
data da apresenta
ação da Nota Fisscal/Fatura
a, devidam
mente ate
estada a execução
o
contratual, desde que
q
não ha
aja pendência a serr regularizzada pelo contratado
o, tudo na
a
forma da prestação dos serviçços e do crronograma
a de desem
mbolso.
h
allguma pen
ndência impeditiva do
o pagamento, será cconsiderad
da data da
a
4.3. Em havendo
apresenta
ação da fattura aquela
a na qual ocorreu
o
a regularizaç
r
ção da pen
ndência po
or parte da
a
contratada
a.
4.4 O pag
gamento nã
ão isenta a CONTRA
ATADA da
a responsabilidade de
e correção
o dos erross
e imperfeições porvventura aprresentadoss após a lib
beração.
CLÁUSUL
LA QUINT
TA – ORIGEM DE RE
ECURSOS
S
As despe
esas decorrrentes do
o fornecime
ento contrratados co
om base n
no Edital do
d Pregão
o
Presencia
al Nº.008-2019-PP, correrão à conta de recurssos consttantes de dotaçõess
consignad
das no Orççamento Municipal
M
pa
ara o exerc
cício corre
ente a sabe
er:
02.02.00 – SECRET
TARIA MU
UNICIPAL DE ADMIN
NISTRAÇÃ
ÃO
2017-Man
nutenção da
d Secretaria de Adm
ministração
o
TARIA DE EDUCAÇ
ÇÃO
02.04.00 – SECRET
2.096 – Manutenção
M
o do FUND
DEB 40%
2098 - Ma
anutenção do Ensino
o Básico
AL DE SA
AUDE
02.05.00 – FUNDO MUNICIPA
2.065- Ge
estão do Piso de Aten
nção Básicca – PAB
2070-Gesstão das Açções Municipais de Saúde
S
02.07.00 – FUNDO MUNICIPA
AL DE AS
SSITÊNCIA
A SOCIAL
2057- Manutenção do
d FMAS
ograma Bo
olsa Famíliia – IGD
2.285- Pro
2286- Pro
ograma de Apoio a Criança
C
e o Adolescen
nte
2.293 – Programa
P
C
CRAS
(PAIIF)
2.296 – Manutenção
M
o do Serviçço de Convvivência e Fortalecim
mento de V
Vínculos – SCFV
2300 - Pro
ogramas de
d Assistên
ncia Social – FEAS
2308- Pro
ograma Primeira Infância no SU
UAS
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02.08.00 – SECRET
TARIA MU
UNICIPAL DE MEIO AMBIENT
A
TE
2.142 – Manutenção
M
o da Secre
etaria de Meio
M
Ambie
ente
02.09.00 – SECRET
TARIA MU
UNICIPAL DE AGRIC
CULTURA
2.161 – Manuten.
M
D Secretarria de Agriccultura
Da
Elemento
o de Despe
esa:
3.3.9.0.36
6.00.00 – Outros
O
Serrviços de Terceiros
T
– Pessoa Física
3.3.9.0.39
9.00.00 – Outros
O
Serrviços de Terceiros
T
– Pessoa Ju
urídica
e Recursoss: 00, 01, 02,
0 14, 15, 19, 28, 29
9.
Fontes de
CLÁUSULA SEXT
TA – DIRE
EITOS E OBRIGAÇÕ
ÕES DAS P
PARTES
6.1 -DA CONTRATA
C
ADA:
6.1.1- A CONTRATA
C
ADA deve
erá seguir a especific
cação daplanilha orça
amentária (Anexo II-Proposta de Preçoss) constantes deste contrato.
c
6.1.2 - A CONTR
RATADA será
s
legall e financ
ceiramente
e responssável por todas ass
obrigaçõe
es e compromissos contraídoss com terc
ceiros, para
a a execução deste Contrato,
bem como
o, pelos en
ncargos tra
abalhistas,, previdenc
ciários, fisccais, securritários, comerciais e
outros finss, a eles não
n se vincculando a CONTRAT
C
TANTE a qualquer
q
títtulo, nem mesmo
m
ao
o
de solidarriedade;
6.1.3 - A CONTRA
ATADA asssume inteira respo
onsabilidad
de pelos d
danos ou prejuízoss
causadoss à CONTR
RATANTE ou a tercceiros, dec
correntes de
d dolo ou
u culpa, ne
egligência,
imperícia ou imprud
dência, na execução
o do objeto
o deste Co
ontrato, dirretamente, por seuss
prepostoss e/ou em
mpregadoss, não exccluindo ou
u reduzind
do essa responsab
bilidade, a
fiscalizaçã
ão ou acom
mpanhame
ento feito pela
p
CONT
TRATANTE
E ou por se
eus prepos
stos;
6.1.4 – - A CONTRA
ATADA assumirá a responsabi
r
ilidade tota
al pela presstação dos
s serviços,
objeto desste Contrato, assumiindo todos os gastos
s para divulgação de publicidad
de na sede
e
e zona rural, inclusivve custos de
d desloca
amento.
briga-se a CONTRAT
C
TADA pelas despesa
as com a prrestação d
dos serviço
os.
6.1.5 - Ob
6.1.6 – Reconhece
R
er os direittos da administraçã
ão, em casso de resscisão adm
ministrativa
a
prevista no
n Artigo 77
7 da Lei 8..666/93;
6.1.8 – A CONTRA
ATADA ob
briga-se a manter, durante
d
tod
da execuçção do con
ntrato, em
m
compatibilidade com
m as obriga
ações por eles assum
midas toda
as as cond
dições de habilitação
h
o
ação exigid
da na Licita
ação.
e qualifica
6.2 - DA CONTRAT
C
TANTE:
6.2.1 - Pagar
P
confforme esta
abelecido na Cláus
sula Quartta, as obrrigações financeiras
f
s
decorrentes do pressente Conttrato, na integralidade
e dos seuss termos;
6.2.2 – Fiscalizar e conferir o objeto forn
necido pela Contrata
ada.

C
CLÁUSULA
A SETIMA
A – ISENÇÃ
ÃO DE PE
ENALIDAD
DE
agamentoss serão efe
etuados ap
pós a presstação dos
s serviços,
7.1 -Conssiderando que os pa
não havendo assim
m nenhum risco futurro para o Município,
M
contudo ffica estipullado multa
a
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de 30% (ttrinta por cento)
c
incid
dindo sobrre violação
o das cláussulas deste
e Contrato
o, inclusive
e
no caso de
d vicio na qualidade constatad
da.

CLÁU
USULA OIITAVA – DA
D INEXEC
CUÇÃO E DA RESC
CISÃO
ONTRATA
ANTE poderá rescindir, unilatera
almente, este
e
Contra
ato, indepe
endente de
e
8.1 - A CO
interpelaçção judicial ou extraju
udicial, sem
mpre que ocorrer
o
porr parte da C
CONTRAT
TADA:
8.1.1 - O não cu
umprimentto, ou cu
umprimento
o irregula
ar, de clá
áusulas co
ontratuais,
especifica
ações ou prazos;
p
8.1.2 - A subcontrratação tottal ou parrcial do objeto destte contrato
o, a associação da
a
CONTRATADA com
m outrem, a cessão
o ou trans
sferência, total
t
ou pa
arcial, bem
m como a
fusão, cisão ou inco
orporação sem
s
a prévvia autoriza
ação por escrito
e
da C
CONTRAT
TANTE;
8.1.3 - O desate
endimento pela CO
ONTRATAD
DA das determinações regu
ulares da
a
Fiscalizaçção da CONTRATAN
NTE, bem como
c
dos seus
s
superiores;
8.1.4 - O cometime
ento reitera
ado de faltas na pres
stação doss serviços,, anotadas
s na forma
a
ei número 8666/93
8
de
e 21/06/93
3;
do parágrrafo primeiro do artigo 67 da Le
8.1.5 - A decretação
d
o de falênccia, insolvê
ência ou co
oncordata da
d CONTR
RATADA;
8.1.6 - No
o caso de concordatta é faculttado à CONTRATAN
NTE mante
er o contra
ato, com a
CONTRATADA, asssumindo ou
o não o controle
c
da
as atividad
des que ju
ulgar nece
essárias, a
seu exclu
usivo juízo
o, de form
ma a permitir a conc
clusão da prestação
o dos serv
viços sem
m
prejuízo à Administrração;
8.1.7- A dissolução
d
RATADA;
da CONTR
8.1.8 - A alteraçã
ão social ou a modificação
m
o da fina
alidade ou
u da esttrutura da
a
CONTRATADA, que
e prejudiqu
ue a execu
ução do contrato;
O
a rescisão
o nos term
mos do ite
em 8.1 aciima citado
o, acarreta
ará para a
8.1.9 - Ocorrendo
CONTRATADA, as consequê
ências conttidas no artigo 80 da
a Lei Nº 8666/93 de 21/06/93,
sem preju
uízo de outtras sançõe
es prevista
as na citad
da Lei.
as:
8.2 - A resscisão con
ntratual pod
derá també
ém ocorrerr das seguintes forma
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONT
TRATANTE
E, nos cas
sos acima
a
dos nos ittens de 8.1.1 a 8.1
1.10, ou outros
o
con
ntidos na Lei Nº. 86
666/93 de
e
enumerad
21/06/93;
8.2.2 - Amigável,
por acorrdo entre as partes
A
s CONTR
RATANTES
S, desde que haja
a
conveniên
ncia para a CONTRA
ATANTE;
8.2.2.1 - A rescisã
ão amigável ou adm
ministrativa
a deverá ser
s preced
dida de autorização
o
f
tada da autoridade co
ompetente
e da CONT
TRATANTE
E;
escrita e fundament
8.2.2.2 - Quando
Q
a rescisão ocorrer,
o
sem
m culpa da
a CONTRA
ATADA, se
erá ressarc
cido a este
e
os prejuízzos regularrmente com
mprovadoss que houv
ver sofrido, tendo dire
eito a:
a) Devolução da garantia;
mentos devidos pela execução
e
d contrato
do
o até a datta da rescissão;
b) Pagam
c) Pagamento do cu
usto de dessmobilizaçção;
dicial, nos termos da
a legislação
o em vigorr.
8.2.3 - Jud
CLÁUS
SULA NON
NA – CONDIÇÕES GERAIS
G
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9.1 - A CONTRATA
ANTE rese
erva-se o direito
d
de suspender
s
r temporariiamente a execução
o
deste Con
ntrato, qua
ando nece
essário porr conveniência dos serviços
s
ou da Administração,
respeitado
os os limite
es legais e os direitos assegura
ados à CO
ONTRATAD
DA;
9.2- Integ
gram o pre
esente Co
ontrato, ind
dependente
emente de
e transcriçção, o Edittal e seuss
Anexos e a Propostta de Preço
os da CON
NTRATADA
A;
9.3 – Não
o Será perrmitidos a CONTRA
ATADA, Su
ub-empreita
ar de form
ma parcial ou, ainda,
sub-rogarr este Conttrato;
9.4 – Estte contrato
o é regido pela Lei nº. 8.666//93, a fim de dirimirr alguma dúvida
d
em
m
casos omissos.
CL
LÁUSULA
A DÉCIMA – DO FOR
RO
gnatárias deste
d
Conttrato elege
em o Foro da Comarrca de MA
ACAÚBAS,
10.1 - As partes sig
do Estado
o da Bahia
a, com ren
núncia exp
pressa a qualquer ou
utro, por m
mais privile
egiado que
e
seja. E po
or estarem
m justas e contratada
c
as, assinam
m o presen
nte Contratto, em 03 (três) viass
de igual te
eor e único
o efeito, na
a presença
a das testemunhas ab
baixo.
________
_________
_____ Ba, ___de____
_
_________
____de XX
XXXX.
______
_________
_________
_________
_________
_________
_______
CO
ONTRATAN
NTE
______
_________
_________
_________
_________
_________
_______
CO
ONTRATADO
Te
estemunha
as:
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ANEX
XO II - PRO
OPOSTA COMERCIA
C
AL
FOR
RNECEDO
OR:
CNP
PJ:

PREGÃ
ÃO PRESE
ENCIAL N° 008-2019
9- PP

END
DEREÇO:

DATA DE PUBLICAÇÃO:X
XX-XX-XX

CID
DADE:

ABERT
TURA DE PROPOST
TAS: XX/X
XX/XXXX

EST
TADO:

TELEF
FONE: (77)) 3674-202
22

OBJ
JETO: Co
ontratação de serviço
os de divulgação de anúncios de utilidad
de pública (em carro
o
de som)
s
para diversas secretarias
s
s da Prefeittura Munic
cipal de Ibip
pitanga.
ITEM
M

UN.

01

HORAS
S

DE
ESCRIÇÃO
O DOS SER
RVIÇOS

QUAN
NT

Serviço
os de pro
opaganda volante em
e
carro de
d som, na
a sede do município
oe
zona ru
ural (Caraccterísticas mínimas do
d
som exxigido: Posssuir 8 Grave
G
de 18
Polegadas, com 8 Médio Grave
G
de 12
Polegadas, 8 Corrnetas de Trio,
T
8 Twitw
ntendo um
ma mesa de
d
Profissional, Con
p
l de 12 canais co
om
som profissional
reverbo
o e 1 micro
ofone sem fio).
TOTAL

0
500

VALO
OR
UNIT
TÁRIO

ALOR
VA
TO
OTAL

N preçoss propostos estão incclusos todos os custtos e desp
Nos
pesas, enccargos e in
ncidências,
dire
etos ou ind
diretos, incclusive IPI ou ICMS, se houverr incidência
a, não imp
portando a natureza,
que
e recaiam sobre
s
o forrnecimento
o do objeto
o da prese
ente licitaçã
ão, inclusivve o frete, a carga e
desscarga, que
e correrão também por
p nossa contra
c
e ris
sco.
P
Prazo
de validade
v
da presente
e proposta
a _______
_____(____
_________
_________
_) dias da
a
data
a estipulad
da para sua
a apresenttação não inferior a 60
6 (sessen
nta) dias.
D
Declaramos
s que esta
a proposta, nos termos do edital, e firme e concretta, não nos
s cabendo
o
dessistência ap
pos a fase de habilita
ação, na fo
orma do arrt. 43, § 6o, da Lei n°. 8.666/93 com suass
alte
erações.
Loccal e Data:
Nom
me:
Asssinatura:
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ANEXO II - TERMO
O DE REFERÊNCIA
PROCESS
SO LICITA
ATÓRIO Nº 011/2019
9
PREGÃO PRESENC
CIAL Nº 00
08-2019-PP
Con
nsiderand
do o dispo
osto na Le
ei 8.666, de
d 21
de junho de
e 1993, co
ombinado com a Lei
L nº
10.5
520 de 17 de julho d
de 2002.
1.

OBJETO
O DA CON
NTRATAÇ
ÇÃO

Consstitui objetto deste Pregão Pressencial nº 008-2019--PP, do tip
po Menor Preço
P
Glob
bal, a
conttratação de
e serviços de divulga
ação de an
núncios de utilidade p
pública (em
m carro de som)
para
a diversas secretarias
s
s da Prefeiitura Munic
cipal de Ibiipitanga.

2.

DISTRIB
BUIÇÃO DOS
D
ITENS
S E ESPEC
CIFICAÇÕ
ÕES DIVER
RSAS
IITEM UN.
0
01
HORA
AS

3.

DESCR
RIÇÃODOSSSERVIÇOS

QUANT

Serviços de pro
opaganda volante em
m carro
de so
om, na sed
de do município e zona rural
(Cara
acterísticass mínimas do som exxigido:
com 8
Posssuir 8 Gravve de 18 Polegadas,
P
Médio Grave de 12 Poleg
gadas, 8 Cornetas
C
de Trrio, 8 Twitw
w Profissio
onal, Conte
endo
uma mesa de som
s
profiss
sional de 12
1
cana
ais com revverbo e 1 microfone
m
s
sem
fio).

500
5

OBJETIVO

A co
ontratação em tela se
e destina precipuame
p
ente em asssegurar a observân
ncia do prin
ncípio
consstitucional da isonom
mia e a seleção da proposta mais vantajo
osa para a Administração
conttratação de
d empressa para divulgação
d
ncios de u
utilidade pública
p
pa
ara a
de anún
Preffeitura Mun
nicipal de Ibipitanga a fim de su
uprir a nece
essidade d
de secretarrias diversas do
mun
nicípio..

4.

JUSTIFICATIVA

A Prrefeitura Municipal
M
de
e Ibipitanga e suas diversas
d
se
ecretarias n
necessitam
m divulgarr seus
atos e convocar a popullação para
a participarr dos proccessos deccisórios, be
em como tornar
t
mas da ges
stão, e a divulgação
d
em carro de som vo
olante
públicos açõess, serviçoss e program
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abarrca o maio
or número
o de munícipes, e assim
a
tend
de a ampliar os mecanismo
m
os de
inforrmação e divulgação
d
o, tendo em
m vista es
sse ser um
m veículo d
de fácil ace
esso na se
ede e
zona
a rural do município.
m
5.

ESTIMA
ATIVA DE CUSTO

gência lega
al, a Secre
etaria Mun
nicipal de Administra
A
ação realizo
ou pesquissa de
Confforme exig
preçços de merrcado e estimativa de
e custos, através
a
do Banco de Preços e empresários do
ramo
o para veriificação de
e disponibillidade orça
amentária.

6. DISPONIBIL
LIDADE ORÇAMEN
O
NTÁRIA E FINANCEI
F
IRA PARA
A A DESPE
ESA
O de
esembolso
o se fará mediante
m
a rubrica da seguinte dotação
d
orrçamentária
a:
02.0
02.00 – SECRETARIA
A MUNICIPAL DE ADMINISTR
A
RAÇÃO
2017
7-Manuten
nção da Se
ecretaria de
e Administração
04.00 – SECRETARIA
A DE EDU
UCAÇÃO
02.0
2.09
96 – Manuttenção do FUNDEB 40%
4
2098
8 - Manute
enção do Ensino
E
Bássico
05.00 – FUNDO MUN
NICIPAL DE
D SAUDE
02.0
2.06
65- Gestão do Piso de
e Atenção Básica – PAB
P
2070
0-Gestão das
d Ações Municipaiss de Saúde
e
07.00 – FUNDO MUN
NICIPAL DE
D ASSITÊ
ÊNCIA SOC
CIAL
02.0
2057
7- Manuten
nção do FM
MAS
2.28
85- Program
ma Bolsa Família
F
– IG
GD
2286
6- Program
ma de Apoiio a Criançça e o Adolescente
2.29
93 – Progra
ama CRAS
S (PAIF)
2.29
96 – Manuttenção do Serviço de
e Convivên
ncia e Forta
alecimento
o de Vínculos – SCFV
V
2300
0 - Program
mas de Assistência Social
S
– FE
EAS
2308
8- Program
ma Primeira
a Infância no SUAS
08.00 – SECRETARIA
A MUNICIPAL DE MEIO
M
AMB
BIENTE
02.0
2.14
42 – Manuttenção da Secretaria de Meio Ambiente
A
09.00 – SECRETARIA
A MUNICIPAL DE AGRICULT
A
TURA
02.0
2.16
61 – Manutten. Da Secretaria de
e Agricultura
mento de Despesa:
D
Elem
3.3.9
9.0.36.00.0
00 – Outros Serviçoss de Terceiiros – Pesssoa Física
3.3.9
9.0.39.00.0
00 – Outros Serviçoss de Terceiiros – Pesssoa Jurídicca
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4, 15, 19, 28,
2 29.
Fonttes de Reccursos: 00, 01, 02, 14
7. DEVERES DA
D CONTR
RATADA E DA CON
NTRATANT
TE
7.1 - DA CONT
TRATADA
A:
7.1.1
1- A CONT
TRATADA deverá se
eguir a especificação da planilh
ha orçamen
ntária (Ane
exo IIProp
posta de Preços) con
nstantes de
este contra
ato.
7.1.2
2 - A CO
ONTRATA
ADA será legal e financeiram
mente ressponsável por toda
as as
obrig
gações e compromis
c
ssos contrraídos com
m terceiross, para a e
execução deste
d
Con
ntrato,
bem
m como, pe
elos encarg
gos trabalh
histas, prev
videnciário
os, fiscais, securitário
os, comercciais e
outro
os fins, a eles
e
não se
e vinculand
do a CONTRATANT
TE a qualqu
uer título, nem mesm
mo ao
de solidariedad
de;
3 - A CO
ONTRATAD
DA assum
me inteira responsab
bilidade pe
elos dano
os ou prejuízos
7.1.3
caussados à CONTRATA
C
ANTE ou a terceiros
s, decorren
ntes de do
olo ou culp
pa, negligê
ência,
impe
erícia ou im
mprudência, na execcução do objeto desste Contrato, diretam
mente, por seus
prep
postos e/o
ou empreg
gados, não excluind
do ou red
duzindo e
essa respo
onsabilidad
de, a
fisca
alização ou
u acompan
nhamento feito
f
pela CONTRAT
C
ANTE ou p
por seus prepostos;
p
7.1.4
4 – - A CO
ONTRATAD
DA assumirá a respo
onsabilidad
de total pela prestaçã
ão dos servviços,
objeto deste Contrato.
C
5 - Obriga--se a CONTRATADA
A pelas des
spesas com
m a presta
ação dos se
erviços.
7.1.5
7.1.6
6 – Recon
nhecer os direitos da
d adminis
stração, em
m caso de
e rescisão
o administrativa
prevvista no Arttigo 77 da Lei 8.666/9
93;
7.1.7
7 – A CONTRATAD
DA obriga--se a manter, durante toda exxecução do
d contrato
o, em
compatibilidade com as obrigaçõess por eles assumidass todas ass condições
s de habilitação
ualificação exigida na
a Licitação..
e qu
7.2 - DA CONT
TRATANT
TE:
7.2.1
1 - Pagarr conforme
e estabele
ecido na Cláusula Quarta, as obrigaçõ
ões financceiras
deco
orrentes do
o presente Contrato, na integra
alidade doss seus term
mos;
7.2.2
2 – Fiscallizar e confferir o obje
eto fornecid
do pela Co
ontratada.

8. VIIGÊNCIA CONTRAT
C
TUAL
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O fo
ornecimentto do obje
eto referen
nte a esta
a licitação dar-se-á do dia da
a assinaturra do
conttrato até dia 31/12/20
019.
A vig
gência pod
derá ser prrorrogada com
c
base no art. 57 da Lei nº 8
8.666/93.

9. GESTÃO E FISCALIZ
ZAÇÃO DO
O CONTRA
ATO
O acompanha
a
amento e a fiscalizzação do contrato serão rea
alizados por
p
servido
or da
Secrretaria Mun
nicipal de Administra
A
ação.
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ANE
EXO III

MOD
DELO DE PROCUR
RAÇÃO PARA
P
A PRÁTICA
P
DE ATOS
S CONCE
ERNENTES
S AO
CER
RTAME
Modalida
ade
Licitação
o
PREGÃO
O
PRESEN
NCIAL

de Núm
mero
008-2019-PP

Atravvés do presente instrume
ento, nom
meamos e constittuímos o(a)
o
Senh
hor(a)
....................................................., (nacionaliidade, esttado civil, profissão
o), portado
or do
Registro de Identidade nº .............., expe
edido pela
a .........., devidamente inscritto no
Cadastro de Pessoas
à rua
P
F
Físicas
do Ministério
o da Fazen
nda, sob o nº ....., residente
r
..................................................., nº
n ........ co
omo nosso
o mandatá
ário, a que
em outorgamos
amp
plos podere
es para prraticar todo
os os atos relativos ao
a procedimento licitatório indicado
acim
ma, conferin
ndo-lhe po
oderes para
a:
(apre
esentar prroposta de
e preços, formular ofertas
o
e lances, intterpor recu
ursos e de
esistir
deles, contra-a
arrazoar, assinar
a
con
ntratos, neg
gociar preçços e dem
mais condiç
ções, confe
essar,
firma
ar comprom
missos ou acordos, receber e dar quitaçção e praticar todos os demaiss atos
pertiinentes ao certame etc).
e
____
_________
_____de __________
_
_________
_ de_____
__.
RAZ
ZÃO SOCIA
AL
CNP
PJ
NOM
ME DO RE
EPRESENT
TANTE LE
EGAL
E AS
SSINATUR
RA
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ANEXO IV
MOD
DELO DE DECLARA
AÇÃO DE PROTEÇÃ
ÃO AO TR
RABALHO DO MENO
OR

Modalida
ade
Licitação
o
PREGÃO
O
PRESEN
NCIAL

de Núm
mero
008-2019-PP

s as pen
nas da lei, em atendimento ao quanto pre
evisto no inciso XXX
XIII do
Decllaramos, sob
art. 7º da Constituição
o Federal,, para os
s fins do disposto Lei 8.666
6/93, que
e não
emp
pregamos menor
m
de 18
1 anos em
m trabalho noturno, perigoso
p
ou
u insalubre
e,
(
(

) nem meno
or de 16 an
nos.
) nem meno
or de 16 an
nos, salvo na condição de apre
endiz, a pa
artir de 14 anos.
a

____
_________
___de ____
__________
_______ de
d _____.
RAZ
ZÃO SOCIA
AL
CNP
PJ
NOM
ME DO RE
EPRESENT
TANTE LE
EGAL
E AS
SSINATUR
RA
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ANE
EXO V
MOD
DELO DE DECLAR
RAÇÃO DE
D PLENO
O CONHE
ECIMENTO
O E ATEN
NDIMENTO
O ÀS
EXIG
GÊNCIAS DE HABIL
LITAÇÃO

Modalida
ade
Licitação
o
PREGÃO
O
PRESEN
NCIAL

de Núm
mero
008-2019-PP

nas da lei, especialmente em
m face do
o quanto disposto
d
na Lei
Decllaramos sob as pen
Fede
eral n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/02,
1
o pleno conhecim
mento e atendiment
a
to às
exigências de habilitação
o, cientes das
d sançõe
es factíveis de serem
m aplicadas
s.

____
_________
___de ____
__________
_______ de______
d
____
_________
_________
_________
_________
_________
_________
__
RAZ
ZÃO SOCIA
AL
CNP
PJ
NOM
ME DO RE
EPRESENT
TANTE LE
EGAL
E AS
SSINATUR
RA
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ANEXO VI

MOD
DELO DE DECLARA
AÇÃO DE DESIMPE
EDIMENTO
O DE LICIT
TAR E CON
NTRATAR
R

Mod
dalidade de
e Licitação
o
PRE
EGÃO PRE
ESENCIAL
L

Núm
mero
008-2019-PP

Decllaramos, sob
s
pena de
d Lei, que a empre
esa .........................................................(razão
socia
al/CNPJ) .................................... não es
stá imped
dida de liccitar ou co
ontratar co
om a
Adm
ministração direta e indireta da União, dos Esttados, do Distrito Federal e dos
Mun
nicípios, ab
brangendo
o inclusive
e as entidades com
m personallidade juríídica de direito
d
priva
ado sob co
ontrole do poder
p
públlico e as fu
undações por
p ele insttituídas ou mantidas..
____
_________
_____de __________
_
_________
_ de_____
___
RAZ
ZÃO SOCIA
AL
CNP
PJ
NOM
ME DO RE
EPRESENT
TANTE LE
EGAL
E AS
SSINATUR
RA
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PREGÃO PRESENC
CIAL Nº 00
08-2019-PP
ANEX
XO VII
FOLHA DE
D DADOS
S PARA EL
LABORAÇ
ÇÃO DE CO
ONTRATO
O
Razã
ão Social: ________
_________
__________
__________
_________
_________
_________
_.
Ende
ereço: ___
_________
_________
_________
_________
__________
__________
_________
_.
Cida
ade: _____
_________
______ Esttado: ____
________ CEP:
C
____
_________
_____.
Tele
efone: (___
____) ____
_________
______ Fax
x: (______
_) _______
_________
_________
_.
Nom
me da pesssoa para co
ontatos: __
_________
_________
_________
_________
_________
__.
Tele
efone: (___
____) ____
_________
________ E-mail:
E
___
_________
_________
________.
Nom
me completto da pesso
oa que asssinará o co
ontrato: __
__________
__________
_______.
Carg
go que a pessoa ocupa na emp
presa: ____
__________
_________
_________
_________
_.
RG nr.:
n ______
_________
_________
_____ CPF
F: _______
_________
_________
________.
Ende
ereço:____
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
__
Obs.: em casso de rep
presentaçã
ão por pro
ocurador, juntar o iinstrumentto de mandato
espe
ecífico para
a assinatura do contrrato.
Data
a:
____
_________
_________
_________
_________
_________
_________
____
(Carrimbo e asssinatura do
o responsá
ável pelas informações)
Observação: Solicitamo
os a gen
ntileza de preencher este fformulário, e entre
egá-lo
junta
amente com os enve
elopes da presente liicitação. Caso
C
essa empresa seja
s
vence
edora,
estes dados facilitarão
o a elabo
oração e assinaturra do contrato refferente a este
proccedimento licitatório. A não apresentação
o dessa fo
olha não im
mplicará a inabilitaçã
ão da
Prop
ponente.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MCOLCXFQZRU2AP/V+1OTTQ

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

