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1  PRE.\]VÍBULO■ . .

«  PROCESSO ADMINISTRATIVO 110/2021

-  PREGÃO [XETRÔNICOXN" 001/2021

-  BASE LEGAL: REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019, LEI N.” 10.520/02 E

SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N." 8.666 DE 21/06/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI

COMPLEMENTAR 123/06, LEI COMPLEMENTAR 147A4 E A LEI COMPLEMENTAR

155/2016.
■  MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

«  SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S): SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS,
INFRAESTRU rURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

■  TIPO DE LlCITAÇAO: MENOR PRECO GLOBAL
-  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 horas do dia 04/03/2021 até dia

16/03/2021, às 08:00 horas.

ABERTURA E JULCAMLNIO T'AS PROPOSTAS: Das 08:00 às 08:30 horas do dia

16/03/2021

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUT A DE PREÇOS; às 08:30 horas do dia 16/03/2021.

REFERÊNCIA DE TEM!\T: horáiio do hosílla (DE).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - Bld^ www.bll.org.br

A PREFEITURA MUNICIPAL DF SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, no uso de

suas atribuições legais, torna público, para o coiihecimento dos interessados, que fará

realizar licitação na modalidade de PRECA.C ELETRÔNICO, do tipo menor preço global,

para aquisição do objeto e^-pcTificado no A- e'.o  1 deste Edital, que será conduzido por

Pregoeira, designada Portaria rV 045/2021 e equipe de apoio.

O presente certame será regido nos termos da Lei n" 10.520, de 17 de juiiu.» de 2002, do
Decreto rf 10.02-1, de 20 de setembro d: 2019, do Decreto n" 7.746, de 05 de junho de 2012,

da Instrução Normativa SLTi/MP n" 01, de 19 de janeiro de 2010, da Insti-uçào Normativa

SEGES/MP 03, de 26 de abril, de 2018, da ̂..ei Complementar n° 123, de 14 de dezembro

de 2006, da Lei n" 1L488, de i5 d.e junho de 2307, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de

2015, aplicando-se, subsidituiamente, a Lei rf 8.666, dc 21 de junlro de 1993, e as exigências

estabelecidas neste Edital, além das demais normas pertinentes, observadas as condições
estabelecidas neste .Ato Convoccitório c seus .Anexos.

2.1. O piesente Pregão tem por objetivo coiUiatação de empresa especializada em lomecimento
de combustíveis í etanol. diesd comum, dlescl SIO  c óleos lubrificarve^j'» vis;^ndo atender as

demandas da froia da ITc{‘ciiura Municipal de Santa Rita de Cássia, solicitado pela Secretaria de

Obras, Infraesíimtura e Desem (Tvimenío Uri^ano, pertencentes a este município de Santa
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Rita de Cássia/BA, conforme especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I, do
Edital.

2.7. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e

anexos, que dele fazem parte integrante.

O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e

anexos, que dele fazem parte integrante
A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições constantes da Minuta

do Termo de Contrato - Anexo III deste Edital.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta
licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital
e seus Anexos.

Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a

documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e
Leilões.

3.2

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
3.4 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas
à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital

para o recebimento das propostas.

3,5. Não poderão participar desta licitação:

3.5.1. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,

concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da
administração municipal.

3.5.2. Declaradas suspensas para contratar junto  a qualquer órgão da Administração;
3.5.3. Estejam sob falência, dissolução ou liquidação;

3.5.4. Em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.5.5. Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou

responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura ou que tenham
participação na elaboração do Projeto Básico do objeto licitado, na forma do Art. 9° da Lei
Federal n° 8.666/93.

3.5.6. Conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias integrais
entre si, ou que, independentemente, credenciem um mesmo representante;
3,5.7. Pessoas físicas;

3.5.8. Empresas estrangeiras que não funcionem no País.
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4. DO CREDENCIAMENTO

4.1 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado

junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo
fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXOVI)

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de

habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do
Brasil (ANEXO VI) .

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando

preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação da Pregoeira no
ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não

deve ser identificada". Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5”.
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do

certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a
título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade
com o regulamento operacional da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04

A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração

constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da
proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se
assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer
valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4.2

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá,
em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos,

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances  e à escolha da proposta do lance de menor
preço;

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

5.1
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l) abrir processo administrativo para apuraçao de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E
LEILOES:
5.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do

instrumento de mandato previsto no item 5.6 "a", com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil,

atribuindo poderes para formular lances de preços  e praticar todos os demais atos e
operações no site: wnvw.bll.org.br.

A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação
direta ou através de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual
deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema,
pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no
Edital.

5.3

5.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia
definição de senha privativa.

A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por
iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

E de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL -

Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

O credenciamento da empresa e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
PARTICIPAÇÃO:

A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da
senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de

mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

Caberá ao fornecedor 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 quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão
do seu representante;

5.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor
do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
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5.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação.

5.12. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n" 11.488, de 2007,

para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n‘* 123, de 2006.
5.13. Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.13.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na

forma da legislação vigente;

Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei rf 8.666, de 1993;
Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo

de dissolução ou liquidação;

5.13.2.

5.13.3.

5.13.4.

5.13.5.

5.13.6. Organizações da Sociedade Civil de interesse Público - OSCIP, atuando nessa

condição (Acórdão n" 746/2Ü14-TCU-Plenário).

5.15 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou

através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

DA AreESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

6.

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até  a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

6.1.1. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta com a
descrição do objeto ofertado e preço, eletronicamente, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, até  o dia e horário e no endereço eletrônico

indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de
não haver expediente nessa data, devendo todos os campos do formulário disponibilizado
ser preenchidos, observando as orientações contidas no mencionado endereço.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.1.

6.2.

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1" da LC n° 123, de 2006.
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Incumbirá 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 quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor

classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7. PO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento,  no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
7.1.1. valor unitário e total do item;

7.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
7.1.3. Marca

7.1.4. Fabricante;

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento do bem;
7.3.1. A Conti'atada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis

decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do do artigo 57 da L.ei n'" 8.666, de 1993.

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
7.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção

7.1.

no
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das medidas necessárias ao exato cumprnnento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do conti-ato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

A partir do horário previsto no Sistema e informado neste Edital, terá início a

sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.
7.2.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.

7.2.2. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema,
acompanhado em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira
e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu

recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor do item global.

7.5.2. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zei'o.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que
cobrir a melhor oferta deverá ser de 10 (dez) por cento.

Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo
mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme
artigo 31, parágrafo único do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019. }á para o modo de
disputa "aberto e fechado", tal previsão é faadtativa.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
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O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em moeda corrente)

ou de percentuais entre os lances, que implique repercussão financeira que efetivamente diferencie
uma proposta da outra, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP n*’ 03/2013, e do art. 30, §3“^ do
Decreto 10.024/19.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme
pregão e objeto licitado, quando a Pregoeira definir uma margem de lance para esse lote.

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
"aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com

o

prorrogaçoes.
7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos

dois minutos do período de duração da sessão pública.
7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá a Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada  a identificação do licitante.

7.17. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
"aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos
lance final e fechado.

e sucessivos, com

7.18. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances
7.19. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento destt: prazo.
7.19.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão
autores dos melhores lances, na ordem de cla.ssificação, até o máximo de três, oferecer

lance final e fechado em até cinco minutos,, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

os

um
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7.2Ü. Após o término dos pra/os estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
7.20.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens

anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo
de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.20.2. Poderá a Pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, caso nenlrum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação
7.21. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.

7.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.23. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido
neste Edital e seus anexos

7.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3", § 2“ da Lei n'* 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços:

7.26.1. prestados por empresas brasileiras;

7.26.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

7.26.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas ou os lances empatados.
7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas ne.ste Edital.

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.28.2. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
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7.28.3.. É facultado aa Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento

da proposta.

8. DA^EIT^PBADE DA PRpft)STA VENCEDORA

Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto

no parágrafo único do art. 7” e no § 9^^ do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.
8.2.

ao preço máximo fixado (Acórdão n^ 1455/2018 -TCU  - Plenário), ou que apresentar preço

manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações

de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios

que fundamentam a suspeita;

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de duas horas,

sob pena de não aceitação da prop/osta.
8.6.

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela

Pregoeira.

8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante

e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou

propostas, encaminlrados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo

indicados pela Pregoeira, sern prejuízo do seu uiterior envio pelo sistema eletrônico, sob

pena de não aceitação da pi-oposcur

8.6.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a

padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos

subitens acima, a Pregoeira exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente

8.2.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior

8.3.

8.4.

8.5.

O prazo estabelecido poderá ser prorrogado peia Pregoeira por solicitação escrita e
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amostra, sob pena de nao aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três)
dias úteis contados da solicitação.

Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de

realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a
todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no

8.6.Z1.

8.6.12.

sistema.

8.6.2.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem

justificativa aceita pela Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações

previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

Se a(s) amosh*a(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em)

aceita(s), a Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo

classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a

verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
8.6.15.

8.6.2.4.

Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento.
8.6.2.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues

deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dias, após o qual poderão ser

descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
8.6.17. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as

condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos

em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for

O licitante cjue não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto

não atender aos regulamentos técnicos pertinentes  e normas técnicas brasileiras aplicáveis,

não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.

8.7.

8.7.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas

serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova

data e horário para a sua continuidade.
8.10.

8.8.

8.9.

A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.10.1

8.10.1.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada

pelos demais licitantes.
8.11. Nos itens nao exclusivos para a participação de microempresas e empresas de

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à
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subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,

previsto nos artigos 44 e 45 da LC n'’ 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará 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 seguintes cadastros:

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https:/ / certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 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.

Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor  a existência de Ocorrências

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.5. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta

de condição de participação.

9.6. No caso de inabilitaçao, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n" 123, de 2006, seguindo-

se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.7. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes será verificada

por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à

regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o

disposto na Instrução Normati^-a SEGES/MP if’ 03, de 2018.;

9.7.1. interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP

n" 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior ã data prevista para recebimento das

propostas.

9.7.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto

com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.1.

a)

b)

9.2.
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9.7.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito
em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43. §3‘\ do Decreto 10.024, de 2019.
9.8. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.

9.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em

relação à integridade do documento digital.
9.10. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,

salvo aqueles legalmente permitidos.
9.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

9.11.1. Serão aceitos registros de CN.PJ de licitante matriz e filial com diferenças de números

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.12. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

A- SERA COMPROVADA A

APRESENTAÇÃO DE (ART, 28)

9.13.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.13.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

9.13.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanliada de prova de
diretoria em exercício.

9.13.4. Documentação (identidade e CPF) dos sócios ou proprietário

9.13.5. Os documentos acima deve.’.'ão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva, nadonai cu salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem

lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízos á Administração ou não impedirem a exata
compreensão de seu conteúdo.
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9.13.6. Todos as cópias de documentos já devem estar devidamente autenticadas, para dar
celeridade ao certame.

9.14. A REGULARIDADE FISCAL SERÁ COMPROVADA MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DOS SEÇUINTES DOCUMENTOS (ART. 29): :

9.14.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

9.14.2. Prova de inscrição no cadasti'o de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao
domicílio ou sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
objeto contratual;

com o

9.14.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da licitante;

9.14.4 Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

9.14.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  - CNDT, que comprove inexistência de
débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, emitida pelo Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas - BNDT em vvwvv.tst.ius.br, com validade em vigor;

9.14.6. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.15, A QUALIFICAÇAO ECONOMICO-FINANCEIRA
MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS (ART. 31)

I  COMPR' *7--- OVADA

9.15.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.16. A QU ALIEIGACAO TBCNIGA SERA# COMPROVADA ÍMÉDIANTE A
APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES DOCUMmTOS (ART. 30):

9.16.1 Declaração firmada por seu representante legal do cumprimento do disposto
inciso XXXIII do artigo da Constituição Federal, (Modelo IV);

9.16.2. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, a fim de comprovar que a licitante
forneceu de forma satisfatória itens compatíveis com o objeto desta licitação anexados Nota
Fiscal e/ou Contrato comprovando;

no
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9.16.3. Indicaçao das instalações e do aparelhamento disponíveis para realização dos

serviços, na forma do art. 30, § 6^, da Lei n.‘’ 8.Ó66/93, contendo, inclusive, declaração
expressa da disponibilidade descritos no Termo de Referencia, considerados

perfeita execução do objeto dessa licitação

essenciais a

9.16.4.0(s) Atestado(s) e/ou Certidão (ões) apresentada(s) poderá (ão) ser diligenciado(s)
de acordo com o parágrafo 3" do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

9.17. OÜTRÕ&IlOCttteOTÓS'^^^

9.17.1. Declaraçao firmada por seu representante legal do cumprimento do disposto
inciso XXXIll do artigo 7^’, da Constituição Federal, (Anexo VII);

9.17.2. Declaração que não possui vínculo com servidor público, (Anexo VIII);

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira
suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da
mesma.

no

9.18.

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

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não

9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n^’ 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

9.20.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
02 (duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser vL'Kumentada nos autos e será levada em consideração no

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
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10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei rf 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos,

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenliam a descrição do objeto, o valor e os documentos

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. A Pregoeira declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer,

de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de

aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO FÜBLíCA:

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
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12.1.1. 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,
situação em que serão repetidos os atos anulados  e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1*^ da LC n*’ 123/2006,

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail de acordo
com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da
Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO í/ .

14.1. Nao haverá exigência de garantia de execução para a presente contrataçao.

15. DO TERMO DE CONTRATO

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo tle 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenlio/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para
que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
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15.3. O Aceite da Nota de Emperdio oa do instrumento equivalente, emitida à empresa

adjudicada, implica no reconhecimento de que.

15.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei 8.666, de 1993;

15.3.2. a contratada se vincula à sua proposta
anexos;

15.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei n” 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79
e 80 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da conlxatação é de 10 (dez) meses prorrogável conforme previsão
no instrumento contratual ou no termo de referência.

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão
ou entidade, proibição de contratar com o Pí)der Público, bem como ocorrências

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

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o

fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem
ônus, antes da contratação.

15.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar

a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no editai e anexos.

15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação

das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante

durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais
cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de

classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a

proposta e eventuais documentivs complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

às previsões contidas no edital e seus

para

16. DO KEAjUSTE

16.1.

preços praticados no mercado ou de fato que eleve  o custo dos serviços ou bens, cabendo ao

órgão promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea "á" do inciso íí do art. ò5 da Lei Federal 8.666/93.

16.2 Mesmo quando comprovada a ocorrência de .situação prevista na alínea "d" do inciso II

do Art. 65 da Lei Federal n.'’ 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar
por cancelar o contrato e iniciar outro procedimento licitatório;

Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
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16.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do

registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores
registrados serão convocad(.)s pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços.

17. PA gClCÜÇÃO Pp OBJETO

17.1. O objeto deverá ser executado no prazo e condições estabelecidos neste edital e seu

anexo, contado a partir da data de recebimento da solicitação, em dia de expediente do
órgão solicitante, em seu horário de funcionamento.
17.2. Será recebido o material:

I - Provisoriamente, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da
conformidade com a especificação;
II - Definitivamente, mediante termo circunstanciado, após verificar a execução possui
todas as características consignadas neste edital, no que tange a quantidade solicitada e
qualidade do produto especificada no Edital.

17.3. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de
pagamento.
17.4. Se a licitante vencedora deixar de executar dentro do prazo estabelecido sem
justificativa por escrito, aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas
pela legislação vigente e neste Edital.

17.4.1. Quando houver necessidade de prorrogação do prazo de execução, a solicitação
deverá ser protocolizada, para análise, junto ao fiscal responsável.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA eONTEATAÍ^ E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas, no Termo de
Referência, itens 5, 5.1 e 5.2, anexo a este edital

19. DO PAGAMENTO

19.1. Para efeito de pagamento, a CON"ií\ATAOA deverá apresentar os documentos abaixo
relacionados:

I - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente peía Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,  inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n" 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

II - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
III - prova de inexistência de débitos iiiadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiv^a com efeito de negativa, nos termos do

20



Prefeitura du Santa Rita ds Câaaia

CPL

Assinatura do Pregoeira

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA

GABINETE DO PREFEITO
CNPJ; 13.880.711/0001-40

Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de
1” de maio de 1943;

IV - prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

V- prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

19.2. O pagamento será efetuad»:) até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de

apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de

liquidação de pagamento.

Caso haja multa por inadimplemcnto contratual, será adotado o seguinte procedimento:

I - Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

19.3. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, §

8°, da Lei 8.666/93, de 21 de junlio de 1993 e será executada após regular processo

administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05

(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3° do art. 86, da

Lei 8.666/93.

19.4. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: 0201000 - Gabinete no Prefeito

II - Projeto/Atividade: 04.122.108.2.002 - Gestão do Gabinete no Prefeito

I - Unidade Orçamentária: 0203000 - Secretaria Municipal de Administração

II - Projeto/Atividade: 04.123.105.2.004 - Gestão das Ações Secr. Munic. de Administração

I - Unidade Orçamentária: 0204000 - Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

II - Projeto/ Atividade; 04.123.105.2.053 - Gestão das Ações da Sec. de Finanças

I - Unidade Orçamentária: 0206000 - Secretaria Municioal da Educação e Cultura

II - Projeto/Atividade: 12.12.2.102.2.067 - Gestão das .Ações da Sec. Mun. de Educ. e Cult.

I - Unidade Orçamentária: 0208000- Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo

II - Projeto/Atividade: 18.541.104.2.048 - Gestão das Ações da Sec. Mun. do Meio Ambiente
e Turismo

I - Unidade Orçamentária: 020900 - Secretarias Municipal de Agricul. e Desenvol. rural

II - Projeto/Atividade; 20.122.109.2.050 - Gestão das Ações da Sec. Mun. de Agricul. e
Desenvol. rural
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I - Unidade Orçamentária: 0210000 - Secretaria Muni. de Obras, Infro. e Des. Urbano

II - Projeto/ Atividade: 15.451.106.2.041 - Gestão das Ações da Sec. Mun. de Obras, Infro. e
Des. Urbano

II - Projeto/Atividade: 15.451.106.2.046 - Gestão das Ações do Fundo Especial - FEP
II - Projeto/ Atividade: 26.782.106.2.047- Gestão das Ações da CIDE

I - Unidade Orçamentária: 0207001 - Fundo Municipal de saúde
II - Projeto/ Atividade: 10.301.103.2.022 Gestão das Ações do Fundo de Saúde 15%

II - Projeto/ Atividade: 10.304.103.2.025 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde
II - Projeto/ Atividade:10.301.103.2.027 - Gestão das Ações do FMS - Atenção Básica

II - Projeto/ Atividade: 10.302.103.2.070 - Gestão das Ações do SAMU

II - Projeto/ Atividade: 10.302.103.2.073 Gestão das Ações do MAC

II - Projeto/Atividade: 10.304.103.2.106 - Gestão das Ações da COVID - 19 FMS

I - Unidade Orçamentária: 0205001- Fundo Municipal de Assistência Social
II “ Projeto/Atividade:08.244.107.2.036 - Gestão do Fundo Municipal da Assistência Social
II - Projeto/ Atividade: 08.244.107.2.037 - Gestão do Rec. do Bloco da Proteção Social

Especial da Média Complexidade
II - Projeto/Atividade: 08.244.107.2.039- Gestão dos Rec. do Bloco da Proteção Social Básica

II - Projeto/Atividade: 08.244.107.2.040 Gestão dos Rec. do Bloco da Gestão do SUAS

II - Projeto/Atividade: 08.244.107.2049 Gestão dos Rec. do Bloco da Gestão do Prog. Bolsa
Família e do Cadastro Único

II - Projeto/Atividade: 08.244.107.2.063 - Gestão dos Recursos dos Programas do FNAS
II - Projeto/ Atividade: 08.244.107.2.065 - Gestão dos Recursos Transf. do Estado (FEAS)
II - Projeto/ Atividade:08.244.107.2.1Ü4 - Programa 1 infância / Criança feliz
II - Projeto/Atividade: 08.244.107.2.107 - Gestão das Ações da COVID -19 - FM AS

I - Unidade Orçamentária: 0215000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente
II - Projeto/Atividade:I8.541.104.2.102 - Gestão das Ações do Fundo do Meio Ambiente

I - Unidade Orçamentária: 0206001 - Fundo Desen. da Educaçao de Santa Rita de Cássia

II - Projeto/Atividade: 12.361.102.2.021 - Gestão das Ações do FUNDEB 40 %
II - Projeto/ Atividade: 12.361.102.2.007 - Manutenção do Transporte Escolar
II - Projeto/Atividade: 12.365.102.2.008 - Gestão das Ações de Ensino Infantil

II - Projeto/Atividade: 12.361.102.2.009 - Gestão das Ações Ensino Fundamental
II - Projeto/Atividade: 12.361.102.2.013 Gestão das Ações - PNATE / FNDE
II - Projeto/Atividade: 12.361.102.2.017 Gestão das Ações do Salario Educação

II - Projeto/Atividade: 12.361.102.2.051 - Gestão da Ações do Fun. Mun. de Educação -
REC Vinculado

III - Elemento da Despesa: 3.3.90.90.30 - Material de consumo
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IV - Fonte de Recursos: 00 - recuso oixlinário

IV - Fonte de Recursos: 42 ■■ FEP

IV - Fonte de Recursos: 16 - CIDF

IV - Fonte de Recursos: Ü2 - Saúde 15%

IV - Fonte de Recursos: 14 - SUS

IV - Fonte de Recursos: 29 - FNAS

IV - Fonte de Recursos; 28 - FEAS

IV - Fonte de Recursos: 19 - FUNDEB 40%

IV - Fonte de Recursos: 01 - MDE 25%

IV - Fonte de Recursos: 15 - FNDE

IV - Fonte de Recursos: 22 - Convênio Estado Educação

IV - Fonte de Recursos ~ 04 ~ Salario Educação - QSE

IV - Fonte de Recursos - 09 ~ Recurso Vinculado LC173/2020

20. DAS SAxNÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002,

licitante/adjudicatário que:

20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3. apresentar documentação falsa;

20.1.4. deixar de entiegar os documentos exigidos no certame;

20.1.5. ensejar o retardamento da exec ução do objeto;

20.1.6. não mantiver a proposta;
20.1.7. cometer fraude fiscal;

20.1.8. comportar-se de modo inidònco;

20.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas

subitens anteriores íicará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e crinünal, às

seguintes sanções:

20.2.1. Advertência pc>r laitas leves, assim entendidas como aquelas c|ue não acarretarem

prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.2.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

20.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

20.2.4. Impedimento de licitar e de conhavar com  a União e descredenciamento no SICAF,

pelo prazo de até cinco anos;

20.2.4.1. A Sanção de impeaimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é

o

nos
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aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infraçao administrativa no subitem
20.1 deste Edital.

20.2.5. Declaração de inidonekiade 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
20.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.4. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei rf 12.846, de 1" de agosto de 2013, como ato

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização -
PAR.

20.5. A apuração e o julgamento das demais infi^ações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n^
12.846, de 1" de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.6. O processamento áo PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.

20.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade jToderá cobrar o valor remanescente

judiciaimente, conforme artigo 419 do Código Civil.

20.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimcMito previsto na Lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
n° 9.784, de 1999.

20.9. A autoridade compt-tente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da pro|,7orc;onaíidade.

20.10. As penalidades serão obi igatoriamente registradas no SICAF.

21. DAIMPUGNAÇÃO AO SOÍI AL E DO PEDiaZO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Editai.

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forrna eletrônica, pelo e-mail
Iicitacaosantaritadecassia'^,igmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço,
Travessa Professora Helena, s/n centro di - Senta RTa de Cássia-Ba CEP: 47.15000, Centro,
Santa Rita de Cássia/ BA, Setor de Licitações e Conti^atos.

21.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos respon.sáveis pela elaboração deste Edital e seus
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anexos, decidir sobre a impugnação no prazo dc até 2 (dois) dias úteis contados da data de

recebimento da impugnação.

21.4. Acolhicia a impugnação, será defirida e pubdeada nma data para a realização do
certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser

enviados aa Pregoeira, até 03 (tres) dias úteis anteriores à data designada para abertura da

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
Edital.

21.6. A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimi.mtos no prazo de 2 (dois) dias úteis,

contado da data dc recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos

responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

21.7. As impugnações e pedidos de osciarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser

motivada pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e

vincularão os participantes e a Administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAÍS .m

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualc|uer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não

haja comunicação em contrário, oela Pregoeira.

22.3. Todas as referências de tempe;) no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Bra.sília - DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas

que não alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,

mediante despacho fundamentado, regishado em ata  e acessível a todos, atribuindo-lhes

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.5. A homologação do resultado desta licitação i\ão implicará direito à contrataçao.

22.6. As normas disciplinadoras da. licitação serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.7. Os licitantes assumem tooo

e  a Administração não sqtí
,>s custos i.fe prep>araçao e apresentação de suas propostas

em nenhum caso, responsável por esses custos.
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independentemente da condu(,ãc> ou do vesultauü do processo licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do veucimímto. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de

expediente na Administração.

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento

do licitante, desde que seja possível o apr(5veitamento do ato, observados os princípios da

isonomia e do interesse público.

22.10. Em caso de divergência enti-e disposições deste Edital e de seus anexos ou demais

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos

dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo

permanecerão com vista franqueada aos interessados.

22.12. integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1. ANEXO 1 - Termo de Referência e Estudos Preliminares;

2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;

3. ANEXO III - Declaração de que não emprega menor de idade

4. ANEXO IV - Declaração de que não possui vínculo com servidor público

5. ANEXO V - Modelo de proposta;
6. ANEXO VI - Termo de Adesão - BEL

7. ANEXO VII - Custo p<4a utilização do sistema;

8. ANEXO VIII - Declaração Inidoneidade

9. ANEXO IX - Declaração Responsabilidade

23. DO FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Com

quaisquer dúvidas oriundas do presente, renunciando-se a qualquer outro, por

privilegiado que seja.

rca de Santa Rita de Cássia, estado da Bahia, para dCl, irimir
mais

Santa Rita de Cássia,^ BA. 01 de março de 2021.

ã uany de Vascxmcelos Gomes

Pregoeira Oficial

26



Prefeitura de Santa Rita de Cássia

CPL

Assinatura do Pregoeira

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MliMCIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA

GABINETE DO PREFEITO
CNPJ; 13.880.711/0001-40

Travessa Professora Helena, s/n cefítro úo Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCÍ A

1. FUNDAMENTAÇAO LEG \E

Lei n°. 8.666/93. atualizada:

Lei 10.520 de 17/07/2002. que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição
de bens e serviços comuns, e dá outras providencia;,;

Lei complementar 123/2006 e suas alterações, (jue institui o Estatuto Nacional de Microempresa e
Empresa de Pequeno pone.

Decreto Federal n*^ 7.892/2013

1.1.

1 .2.

1.3.

1.4.

Agrupamento por liem

A administração agrupou os itens deste rermo de Referência por lotes levando em consideração o
Art. 8^ §2° do decreto n'’ 7892/2013:

1.5.

1.5.1.

"Ari. S": O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em lotes,

quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior

competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou
de prestação de serviço

§2^. ...deverá ser evitada a contratação, em um mesmo órgão ou entidade, de

mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço, em uma mesma

localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da
padronização

A administração visa com isso, uma maior padronização nos fornecimentos e também diminuir o1.5.2.

valor do custo total por lote/item. haja visto, que a concorrente poderá diminuir seu preço em virtude da
quantidade total dos ser\iços ofertados no item,  e aiitda facilitando o controle contratual com a empresa
ganhadora do lote. Diante do exposto, faz-se necessário agrupar os itens por lote, viabilizando a excelência da
administração.

2 - OBJETO

2.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZAD.A PARA o foniecimenío de gasolina, etano!. diesel comum, diesel SIO e

óleos lubrificantes eni posto de abastecimento própric-, com vistas ao atendimento das necessidades dos
veículos automotores c outros.

2.2. O Município de Santa Rita de Cá.ssia^BA lem uma extensão territorial muito grande, além de alguns
Distritos e Povoado.s ficarem localizados em áreas distante da sede do município, necessitando deslocamento.

3 - DA JUSTIFICATIVA E MOTlVAílAO

3.1. A presente contratação se justifica em razão da necessidade de se selecionar a melhor proposta, com base

nos princípios administrativos da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, bem como em critérios

técnicos, a presente aquisição se face à necessidade de abastecimento da Frota Municipal, viabilizando, desta
forma, a prestação de sertàços públicos nas diversas áreas de atuação deste Município (assistência social,

saúde, educação, manutenção de vias públicas, esporte, meio ambiente, etc.).
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3.2. O Município de Santa Rita de Cassia/BA unia extensão territorial muito grande, além de alguns
Distritos e Povoados lícarein localizados em áreas distmle dn sede do município, necessitando de viagens as
localidades para levar equipes de Unidades Básicas de Saúde, bem como escolas, além de atendimentos da
Assistência Social, garantindo assim o pronto atendimento de necessidades decorrentes das ações realizadas
por essa Prefeitura Municipal, fundos municipais  e ocus departairAvitos af ns.

3.3. As Secretarias de Administração, Finanças e Planejamento, as mesmas ficam por não possuírem fundo
próprio e, visando cumprir as atividades ín;aiíslicas a qual é responsável, ficam por gerenciar as atividades das
outras secretarias e dentre elas cin destaque a da Infraestrutura, vez que trabalham em serviços de recuperação
de estrada vicinais e avenidas e ruas e recuperação de pontes, esgotos e drenagem, objetivando uma boa
infraestrutura.

3.4. E necessário desta forma, diante de tudo o acima esposado, a Administração, no cumprimento de suas
atribuições como órgão Executivo, realiza a presente concorrência objetivando a contratação de empresa
especializada para fornecimento de combustível.

3.5. A Administração possui atividades diversas e como surgiu a necessidade de contratação, visando atender
aos serviços e as necessidades dos Órgãos e diversos setores, além dos munícipes.

3.6. As quantidades relacionadas visam à manutenção dos serviços respectivos durante o período de 12 (doze)
meses, evitando a manutenção de estoques elevados ou o não atendimento de requisições por falta de materiais
nos estoques, pelo que o registro de preços se mostra como a ferramenta mais adequada à celeridade nas
aquisições e ao controle regular dos gastos orçamentários durante o exercício.

.4. ESPECIFICAÇÃO 1)0 OBJETO

ITEM descrk;ao do material UNID. QUANT,

1. OLEO DIESEL COMUM 200.000 LITROS
o

OLEO DIESEL SIO 250.000 UTROS

3. CASOLÍNA COMUM 180.000 LITROS

4. E fANOL 20.000 UTROS

I
í OLEO lÁJBRIFKLANTE 40„

5- ÍFARAM02 0R DIESEL -

BALDE COM 20 L

!
100 BALDE

oi.t:o li íBRJFÍCANTE 40.

j PARA MOTOR DIESEI. - CX
i CV 24 FRASCOS DE 1 L

6. 40 CAIXA

j OLEO ITiBRlEiCANTE 30,
i PARA MOTOR ÜÍESEl - CX

FRASCOS DE ILa

-7

30 CAIXA/.

OLEO ÍTJBRÍFICANTE Í’ARA i

MOTOR DE GASOLINA -CX :

C;OM 241.

8. 40 CAIXA
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T
I OLEO LUBRinCANFE 90-

! BALDE DH 20 L

o
20 BALDE

OLEO LUBRIFICANTE 90 -

CAIXA Cf 24 FRASCOS DE 1 |
LITRO I

I

10. 10 CAIXA

i OLEO LÜBRIFICAN'Í'E MO
BAÍ.DE DE 20 L

!11. 10 BALDE

01 .EO LUBRIFICANTE 140 -

CAIXA a 24 FR.\SCOS DE 1

UTRO

12. 10 CAIXA

OLEO HIDRÁULICO 68 -

BALDE 20 LITROS
13. 30 BALDE

!OLEO DE FREiODOT-3 -

! CAIXA a 24 FRASCOS DE

500 ML

14. 10 CAIXA

15. GRAXA - balde DE 20 KG 15 BALDE

16. I
FLUIDO DE FREIO 10 CAIXA+

AM n-FFRRUGEM - CAIXA C/

12FRASC'OSDE 300 ML
17. 05 CAIXA

4.2. DAS CQNfílÇOES DE FORNfXXMENTG E RECEBIMENTO

4.2.1. Os fornecimentos deverão ser inicicidos a partir do recebimento da Ordem de fornecimento expedida

pelo Gestor, pelo período de 10 meses.

4.2.2. Correrão por conta da contratada todas as despesas com seguro, manutenção, transporte, frete tributos,

encargos trabalhistas e pre\ idenciários, dcc«)n'enles da execução dos serviços ora licitados.

4.2.3. Imediatamenle após a fornialização *io ajuste, disponibiüzai' o atendimento, abastecendo os veículos da

Prefeitura Municipal e Fundos Ivíuni*:jp.aís com  o combust:\e! adequado, dentro, os padrões de qualidade

pertinentes e nas quantidades sokcitadas, mediante requisição devidamente assinada pelo Setor competente.

4.2,4. Os produtos definidos neste Termo deverão ser de 1*^ qualidade, livres de impurezas, imperfeições e

outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, de acordo com as especificações e normas da Agência

Nacional do Petróleo - ANP e INMHTRÜ. Não serão aceitos, em hipótese alguma, produtos adulterados ou

fora das normas permitidas por !ci
4.2.5. Executar às sua.s expensas e a critério da ANTE os te.stes e/ou laudos de adequação do
combustível a serem utilizados, submetendo '. -s á apreciação da Administração, a quem caberá impugnar o seu
emprego quando em desacordo com as especificações.

4.2.6. Manter, em um único ponto de veivna. iodos os produtos descritos no deste termo de referência.
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Fornecer equipamentos, insíaiaçòcs, icrranientas. inaicriais e mão-de-obra necessários aos

abastecimentos dos veículos objeto desie termo de referencia.

4.2.7.

4.2.8.

especificações mínimas exigidas abaÍAo:

a) Identificação do produto;

b) Nome do distribuidor do pciróleo:

c) Registro no órgão fiscalizador ÍIMBTRO, .‘\BN'Í\ ANP. AN VISA) quando couber

Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as

4.2.9. A Administração rejeitará, no lodo ou em paite o bem ou serviço em desacordo com o contrato.

5 - DAS Obrigações

5. l. DA CONTRATANTE

5.1.1. Notificar a contratada de quaiqiicr imegularidade encontrada na execução do objeto.

5.1.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.

5.1.3. Prestaras informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
5.1.4. Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, aos locais

onde será entregue o objeto deste dermo de Referência, nos horários de expediente normal ou em outros

horários constantes em acordos firmados entre as partes.

6. DA CONTRATADA

6.1. A Contratada obriga-se a fornecer o objeto, conforme descritos no Termo de Referência.

6.2. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras cláusulas e documentos integrantes
deste Termo de Referência e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a;
6.2.1. Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito fornecimento/serviço do objeto
contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao CONTRATANTE;

6.2.2. Manter estoque regular, de modo a poder atender de imediato as solicitações da contratada.
6.2.3. Prestar o sendço/fornecimento cm conformidade com as disposições do Termo de Referência e de

acordo com a proposta apresentada:

6.2.4. Prestar o serviço/fornecimenlo Je acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos consoantes a
legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas neste procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
6.2.5. Providenciar a imediata correç.ãc dos defeitos apontados pela contratante quanto aos produtos

fornecidos, o objeto da contratação, em que se verifiquem vícios, deléitos ou incorreções, resultantes do

fornecimento, no prazo assinalado pelo Município;

6.2.6. Na hipótese de descumprimenio da obrigação no prazo assinalado, fica facultado ao CONTRATANTE

requerer que ela seja executada à cu.->t.-i do detentor do contiato, descontando-se o valor correspondente dos
pagamentos devidos ao detentor da ata;

6.2.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parle, o objeto do contraio;

6.2.8. Responsabilizar-se por todas as despesas da execucão do contrato;

6.2.9. Cumprir todas as obngacôes dc natureza fiscal, trabalhista c prcvidenciária, incluindo seguro contra
riscos de acidentes do trabalho, c^un rciação ao pessoal designado para a realização do fornecimento, que não
terão com o CONTRAÍ ANTE qualquer vínculo empregaticio;

6.2.10. Apresentar durante a exccuçàu do contrato, caso seja solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação cm vigor, com relação às obrigações assumidas, em especial, com encargos sociais,
trabalhistas, previdcnciário.s, tributários, fiscais c comerciais;
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6.2.Í1. Responder. iiidcpendenleméiP-..-
CONTRATANTF. ou ainda a

ou mesmo reduzida.

CONTRATANTE.

6.2.12. Indenizar terceiros e/oii o Contraíanie, im smo e n ciso de ausência ou omissão de fiscalização por
parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, po.- dolo ou culpa, assegurados a ampla defesa e o
contraditório, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências

das autoridades competentes e ás disposições legais vigentes;

6.2.13. Submeter-se à fiscalização p<ir parte da Contratante, bem como às disposições legais em vigor;

6.2.14. A contratada será responsavei pelo descumprimento de suas obrigações contratuais nos casos de

negligência dc pessoal ou intervenção por de elementos não autorizados pela contratada, exceto por motivos
resultantes dc caso fortuito, definidos no art. 393. da Lei n" 10.406. de 10 de janeiro de 2002.

Gc .:uipa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao

crcen.'s, na execucáo dc fo'T£CÍmento objeto da licitação, não sendo excluída,

responsabilidade pelo falo de haver fiscalização ou acompanhamento pelo

7- SANÇÕES

7.1. Com fundamento nos artigos 8ó e 87 da Lei n" 8.666/93, a empresa contratada ficará sujeita, no caso de

atraso injustificado, assim considerado pela Atiministração a inexecução total ou parcial da obrigação, sem

prejuízo das responsabilidades d\ü c criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a) advertência por escrito;

b) multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) ao dia. até o limite de 3% (três por cento), por
descumprimento de cláusula contratual, execução da coniecção em desacordo com as especificações

contratadas ou de rná qualidade, atraso inju.stificado (aplicável até o quinto dia de atraso), calculada sobre o

valor da parcela correspondente ao mês de ocorrência do inadimplemenlo da execução, recolhida no prazo de
10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação oficial;

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no prazo de 10

(dez) dias corridos, contados do receinmcnto da notificação oficial, no caso de ocorrer a inexecução total ou

atraso na execução do objeto (após o quinto dia de atraso), o que poderá ocasionar a rescisão do Contrato, sem

prejuízo das dernais penalidades previstas na Lei n" 8.666/93;

d) suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com o Município de São Desidério e

com os demais órgãos envolvidos na contratação proposta;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual e

Municipal, enquanto perdurarem os motivos detenninanles da punição ou até que seja promovida a

reabilitação, perante a própria a!'to!idade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administração pelos prejuíztis resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no item anterior.

7.2. As multas previ.slas nas alínea.s "h

parcial das obrigações assnmi-.tas.

”c“. serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução total ou

7.3. As sanções previstas, nas '*a “d” e "c". poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”,

facultada a defesa prévia do inleress,?Uo ;io respectivo prt.cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

7.4. A multa aplicada após icguia: processo administrativo será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou mnda. quiiiicio for  o caso, cobrada judicialinente.

7.5. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior
àquela que aplicou a sanção.
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7.6. A Autoridade Competente poderá, nioiivauai.ieníe e presentes razões de interesse público, atribuir ao
recurso interposto eficácia suspcnsiva.

7.7. No caso dc atraso no recolhimentc. Oa multa,  o vaior será ucre.scido oe compensação financeira, calculado

pela fónnuia estabelecida no parágrafo segundo da cláus ib dícina quarta deste Instrumento. O valor da

devolução da multa aplicada pela Administração face pro''imenlo de recurso, também será acrescido de

compensação llnanceira calculada pela mesma fórmula.

7.8. Caberá ao responsável designado pela Prefeitura, para fiscalização c acompanhamento da execução
contratual, comunicar a inobsvrrváncia das cláusulas contratuais, para fins de adoção das penalidades
de que trata esta Cláusula.

7.9. De acordo com o Art. 87‘\ Inciso !{J e IV da Lei 8.666,^93. quem, convocado dentro do prazo de validade
da sua proposta, não celebrar c 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
execução do contrato, comportar-se de modo inidònco ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito í’ederal ou Municípios, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

na

8. período contratual £ V.\LÜ)AOE DA ATA DE REGISTKO DE PREÇO

8.1. O prazo de execução e vigência da .^ta será 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.

8.2. A Ata tem validade de 10 (dez) inese.s.

9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1. Pelo fornecimento/serviço do objeto, quando devidamente solicitado e entregue, a Contratante pagará à
licitante vencedora o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo.
9.2. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por
exemplo: impostos, taxas, fretes, transpones, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou
indiretas, relacionadas com o forneciniemo do objeto da presente licitação, não cabendo à Municipalidade,
nenhum custo adicionai.

9.3. Os pagamentos serão efetuados, mediante Termo de Recebimento dos produtos, emitido pela requisiíante,
em até 30 (trinta) dias. após a accitaçã:.) e aiesio das Notas Fiscais/Faturas.

9.4. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada por meio de depósito Bancário em conta corrente
indicada na proposta, contendo o no:'iU’ do banco, agência. Ic-calidade e número da conta corrente em que
deverá ser efetivado o crédito.

9.5. As notas fiscais que apresenrarem uicorreções serão devolvida? è contratada e seu vencimento ocorrerá em

10 (dez) dias após a data de sua apresentação '. álida.
9.6. Do montante devido, serão deduzidos os valo.^-es referentes à. retenção de Tributos e Contribuições nos
termos e gradação da legislação f sca! peaiuenfe.

9.7. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nola Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao

apresentado para ser lançado no irislrumemo comraiiial.

10.8. O pagamento a ser efetuadi', tice condicionado à apresentaçao da Nota Fiscal pela Contratada, além dos
seguintes documentos: a') Certidão dc regularidade do FGTS; b) Certidão Negativa de Débitos trabalhistas; c)
Certidão da receita federai; d) Ceitidão uegatum csiadual; d) Certidão negativa municipal.
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9.9. Nenhum pagainento será efetuado à Contrauiaa emiuanio pendente de liquidação em qualquer obrigação
que lhe tenha sido imposta, ein decorrência dc pcnaüdado cu inadirnplemento. sem que isso gere direito
qualquer compensação.

a

10. DOTAÇÀO ORÇAMENTÁRIA;

10.1 - As despesas deste processo coiTcrâo por conta da dotação orçamentária vigente, a qual será apontada
pelo Setor de Contabilidade.

II.FISCAIJZAÇAO 1)0 CON i RAl í)

l i.l. A fiscalização dc' contrato será exercida po- fiscal de contrato através de Portaria designando
responsável por este contrato.

1 1.2. Caso o objeto entregue seja reic;\ado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído no prazo de 12
(doze) horas, sem ônus para a Câmara, reiterando  a Jusiificaiíva dc que a demora na entrega prejudicará o
andamento das atividades da solicitante.

o
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NEXO I

MINUT.X DE TERMO DE CONTF.ATO

4»>a-.● ir-íí
●lE’. e'

’T ‘-làkr. ■ f- ● ●iSSUv -

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO TD xxx/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N^' 001/2021
PROCESSO ADMÍNISTRAIIVO N“ 110/2021.

A PRElEIiURA MUNICIPAL Dí . SANTA RITA DE CÁSSIA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede Travessa Professora Helena, s/n  - Centi'o, Santa Rita de Cássia, Estado do
Bahia, CEP: 47.820-000, inscrita no CNPJ N.M3.6t>5.436/0Ü01-60 representado pelo
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. José Benedito Rocha Aragão, RG.: xxxxxxxxxxx, CPF
n*^. xxxxxx, e pcío{a) Secrelária(o) Municipal de infraestruíura  Sr° João Paulo Ribeiro Mendes
[inserir nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade n‘
[inserir número c órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n'
pelo Decrerto xx/2021 doravante denominado CONTRATANTE, e

...., nomeado
[qualificação

o  iP
doravante

completa da pessoa física ou jurídicaj, inscrito(a) no CNP.1/MF ou CPF/MF sob
  com endereço na

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
Carteira de Identidade n

em

, portador
, expedida pela (o) , e CPF h

(a) da
 , tendo

e em observância às disposições da Leiem vista o que consta no Processo n
Federal n.^ 10.520. de 17/07/2002. e, subsidiariamente, da Lei Federal n.^' 8.666. de 21/06/1993, Lei
Complementar n." 123. 14/12/2006, Lei Federal iP 9.503, dc 23/09/1997 e demais legislações
informadas no 'l'ei-mo de Referência anexo ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021,
correspondente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 110/2021, re.solvem celebrar o presente

1 ermo dc Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste conlrato tem por cbjeU\'ü contratação dc empresa especializada
gerenciamento intorniaí;/,ado uc combustíveis (gasí)lina, etanol, diesel comum, diesel SIO e óleos
lubrificantes), visando atender as demanda.s da frota da Prefeitura Municipal de Santa Rita de
Cássia, conforme especificações contidas no l ermo de Referência - Anexo I, do Edital.
Para futuras contratações, de acordo corn a conveniência e necessidades da

Administração PúbLca Mu^icipsí, originária do processo licitatório na modalidade
Pregão Eletrônico N" ÍHn/.202I e Proce.sso Administrativo N° 110/2021, conforme
Anexo deste 1’ermo de Contrato ac Prestação de Serviço.

§ 1° ~ Os preços do C0NTRA7’AL?0, relacionados no anexo constantes deste Termo de
Contrato de Prestação de Ser.oço ficam declarados registrados para fins de cumprimento
deste instrumento (.í Jo(s) Cior i:r?to(s) que venha(m)
CONTRATADO e o MÜNÍOPÍO DS SANTA RiTÂ DE CÁSSIA/BA.

1.1. em

a  ser firmado(s) entre o
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§ 2® - Fica o CONTRATADO obrigado a aceirar, quando solicitado pela Administração, nas

mesmas condições e dentro d(> prazo coruracnal estabelecido, os acréscimos ou supressões

que se fizerem nas compras de a"é 25% (vinte e cincc por ce^ito) do valor inicial atualizado

da contratação, e as supressõe; resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma

dos §§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

1.2. Este Termo dc Contrato vinci.ia-se ao Edita! do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo
e à proposta vencedora. independenLemente dc t-^anscrição.

CLÁUSULA SEGUNDA -DAS NORM AS DE REGÊNCIA DO CONTRATO

2.1. O preserue CONTRATO rege-sc pelas seguintes normas:

I) Leis n° 8.666. de 21 de junho de 1993. n° 8.883, de 8 de Junho de 1994 e n° 9.648, de 27 de maio

de 1998 e demais disposições legais reguladora;^ de licitações da Administração Pública Federal;
II) Lei n°10.520, de 17 de Julho de 2002;

III) Decreto n“3.555. cie 8 de agosto de 2000;

IV) Lei Complementar tf 123. dc 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar rf 147, de 7 de
agosto de 2014.

V) Decreto 10.024/2019

CLÁUSULA TERCEIRA - DA \ EICULAÇÃO.

3.1 A presente contratação é efetuada em conformidade com o resultado da Licitação, promovida
pelo Pregão Eletrônico if 001/202i. Processo Adnuiiisirati\e n‘’ 110/2021 em que à CONTRATADA
foi ratificada o objeto.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E PAGAMENTO

4.1. O valor do presente contrato e de xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), de acordo

com os valores constantes na Proposui dc Preços, apresentado pela CONTRATADA Na Licitação

Pregão Eletrônico n® 00J/2Ü2L

presente objeto, conforme Quaniitaiivo c descritivo abaixo;

itendido este como preço justo e suficiente para  a execução doi.'í

Item  Descrição do JJlaterjji

Oleo diesei comum

Unid. Unit. (r$)Quant. Total (r$)
T

R$ R$18. 200.000 ; r iiiros
~*r

R$ R$19. Óleo diesei sH) 2.^0.000 Litros

RS RS20. Gasolina comum 180.000 Litros

RS RS21. Etanoi 20.000 Litros

RS RS
Oleo lubrificante 40, para moior
diesei -- balde corn 20 1

22. t í)0 Balde
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R$ R$
Óíco lubrificante 40, para motor |
diesel — cx c/ 24 irascos dc 11 i

Óleo lubrificante 30, para motor
diesel -- cx c/ 24 frascos cic II

Oleo lubrificante para motor de

gasolina -cx com 241

Óleo lubrificante 90- balde dc 20 i

23. 40

R$ R$
24. 30 Caixa

R$ R$
25. 40 Caixa

R$ R$
26. 20 Balde

R$ R$Oleo lubrificante 90 - caixa c/ 24

frascos de 1 litro
27. Caixa10

R$ R$Óleo lubrificante 140 - baide de28. 10 Balde
20 1

R$ R$Óleo lubrificante 140

24 frascos de 1 litro

-- caixa Cl29. 10 C’aixa

R$ R$Óleo hidráulico 68 - balde 20

litros
30. 30 Balde

iR$ R$Óleo de freio dot-3

frascos de 500 ml

caixa d 2431. 10 ('aixa

R$ R$32.
Graxa - bal^‘ de 20 kg 

Fluído de freio 

Anti-íerrugem -- caixa c/ 12
frascos de 300 ml

i5 Baide

R$ R$33. 10 Caixa

|R$ R$
34. 05 Caixa

Vaior total da proposta ■ R$

4.2. O pagamento será reali/.ado de acordo com a solicitação após a emissão da Nota Fiscal, e estarão

inclusos todos os custos e despesas inerentes à sua execução, seguros, custos previdenciários,
impostos e taxas de qualquer naUiicza, de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA,

que é parte integrante deste, entendido este come preço justo c suficiente dos serviços, objeto deste
instrumento.

4.3. A Nota Fiscal deverá ser do eslabcíecimcnto que apresentou a proposta vencedora da licitação e

deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade l iscai e Trabalhista.

4.4. A contagem do prazo parj. pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a

documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando da

abertura do expediente dc pagamemo no órgão aue emitiu a nota de empenho ou o contrato.
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4.5. O pagamento devido ao conírarado será eíetuado através de transferência bancária, após a

entrega do benu devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação, no prazo

máximo de lÜ (dez) dias úteis, após a apresentação ia(s) i.o.a(s) liscal(is)/fatura(s) conferida(s) e

aprovada(s) pelo setor de liquidação do Munlc pio.

4.6. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRA Í AN i'H, será devolvida à CONTRATADA

para as necessárias correções, conlando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua

reapresentação para efeito de pagamento.

4.7. A devolução da íatura não aprovada pcio CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de
pretexto para que a CONTRA f'ADA suspenda o serviço do objeto deste contrato

4.8. Em se tratando de execução de serviço, serão divididos da seguinte maneira: o valor global dos
ser\dços 40% (quarenta por cento) reíerem-se aos custos da CONTRATADA, tais como despesas
com materiais, insumos, hospedagens e alimentação, e 60% (sessenta por cento) referem-se à
prestação dos serviços aqui estipulados. A empresa deverá emitir o relatório.

CLÁUSULA QUiNTA - !)A DOTAÇÃO ORÇ/lMENTÁRiíA

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato estarão alocadas na seguinte dotação orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: 02Ü10Ü0 - Gabinete no Prefeito

II - Projeto/Atividade: 04.122.108.2.0U2 - Gestão do Gabinete no Prefeito

I - Unidade Orçamentária: 0203000 - Secretaria Municipal de Administração

II - Projeto/ Atividade: 04.123.105.2.004 - Gestão das Ações Secr. Munic. de Administração

I - Unidade Orçamentária: 0204000 - Secretana Municipal de Finanças e Planejamento
II - Projeto/ Atividade: 04.123.105.2.053 - Gestão das Ações da Sec. de Finanças

I - Unidade Orçamentária; 0206000 - Secretí"'ia

II - Projeto/Atividade: 12.122.102.2.067 - Ge ■rao '
da Educaçao e Cultura

; Ações da Sec. Mun. de Educ. e Cult.

I - Unidade Orçameiitária
II - Projeto/Atividade: 18
e Turismo

208000- Secretaria Víunicipal do Meio Ambiente e Turismo
Ti .10-1.2.048 - Gestão das Ações da Sec. Mun. do Meio Ambiente

I - Unidade Orçamentária: 020900 Secretarias Municipai de Agricul. e Desenvol. rural
II - Projeto/Atividade: 20.122.109.2.0.50 - Gestão das Ações da Sec. Mun. de Agricul. e
Desenvol. rural

I - Unidade Orçamentária: 0210000 - Secretaria Muni. de Obras, Infro. e Des. Urbano
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II - Projeto/ Atividade: 15.451.106.2.041 - Cescao das Ações da Sec. Mun. de Obras, Infro. e
Des. Urbano

II - Projeto/Atividade: 15.451.106..1.046 - Ge irão dai AçÕt:S do Fundo Especial - FEP

II - Projeto/ Atividade: 26.782.106.2.047- Gestão das Acres da CIDE

I - Unidade Orçamentária: 02070C1 - Fundo Municipal de saúde

II - Projeto/ Atividade: 10.301.103.2.022 Gestão das Ações do Fundo de Saúde 15%

II - Projeto/Atividade: 10.304.103.2.025 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde

II - Projeto/Atividade:10.301.103.2.027 - Gestão das Ações do FMS - Atenção Básica

II - Projeto/Atividade: 10.302.103.2.070 - Gestão oas Ações do SAMU

II - Projeto/ Atividade; 10.302.103.2.073 Gestão das Ações do MAC

II - Projeto/Atividade: 10.304.103.2.106 - Gestão das A.çôes da COVID - 19 FMS

I - Unidade Orçamentária: 0205001- Fundo Municipal de Assistência Social

II - Projeto/ Atividade:08.244.107.2.036 - Gestão do Fundo Municipal da Assistência Social

II - Projeto/Atividade: 08.244.107.2.037 -- Gestão ao Rec. do Bloco da Proteção Social

Especial da Média Complexidade

II ~ Projeto/Atividade: 08.24*1.107.2.039- Gestão dos Rec. do Bloco da Proteção Social Básica

II - Projeto/Atividade: 08.244.1Ü7.2.Ü40 Gestão dos Rec. do Bloco da Gestão do SUAS

II - Projeto/ Atividade: 08.244.107.2049 Gestão dos Rec. do Bloco da Gestão do Prog. Bolsa
Família e do Cadastro Único

II - Projeto/ Atividade: 08.244.107.2.063 - Gestão dos Recursos dos Programas do FNAS
II - Projeto/Atividade: 08.244.107.2.065 - Gestão dos Recursos Transí, do Estado (FEAS)

II - Projeto/ Atividade:08.244.107.2.104 ~ Programa 1 infância / Criança feliz

II - Projeto/Atividade: 08.244.107.2.107 - Gestão das Ações da COVID -19 - EMAS

I - Unidade Orçamentária: 0215000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

II - Projeto/ Atividade:18.54l.104.2.102 ~ Gestão das Ações do Fundo do Meio Ambiente

I - Unidade Orçamentária: 02Ü6001 - Fundo Desen, da Educação de Santa Rita de Cássia

II - Projeto/Atividade: 12.361.102.2.021 - Gestão das Ações do FUNDEB 40 %

II - Projeto/Atividade: 12.361.102.2.007 - M.anutençâo do 1'raasporte Escolar

II - Projeto/ Atividade: 12.365.102.2.008 - Gc/Tão das Ações de Ensino Infantil

II - Projeto/ Atividade: 12.361.102.2.009 - Gestão das Ações Ensino Fundamentai

II - Projeto/Atividade: 12.361.102.2.013 Gestão das Ações - PNATE / FNDE

II ~ Projeto/Atividade: i2.361.1í,'2.2.0Í7 Gestão das Ações do Salario Educação

II - Projeto/Atividade: 12.361.102.2.051 - Gestão da Ações do Fun. Mun. de Educação -
REC Vinculado

III - Elemento da Despesa: 3.3.9(190.30 - Material de consumo
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IV - Fonte de Recursos: 00 - recuso ordinário

IV - Fonte do Recursos: 42 ●● FER

IV - Fonte de Recursos: 16 - CFOi ’

IV - Fonte de Recursos: 02 - Saúde 15%

IV - Fonte de Recursos: 14 - SUS

IV - Fonte de Recursos: 29 - FN/-.S

IV - Fonte de Recursos: 28 - FFAS

IV - Fonte de Recursos: 19 - Ft J \'DEB 40%

IV - Fonte de Recursos: 01 - MDE 25%

IV “ Fonte de Recursos: 15 - FNDE

IV - Fonte de Recursos: 22 - Cr :'ivenio Estado Educação

IV - Fonte de Recursos - 04 - Sôlario Educação - QSE

IV - Fonte de Recursos - (19 ~ Recurso Vinculado LC173/2020

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE, DA REFACTUAÇÃO DE PREÇOS E DO
REEQUILÍRRiO ECONÔMICO-KlNANCErRO.

1) DO REAJUSTE

Nào haverá reajuste lie preços duranlc a vigência áo instrumento contratual, bem como dos eventuais
aditivos firmados.

2) DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

Será permitida a repacíuação do c nitrato, cesdc  : u: seja observado o interregno mínimo de 12 (doze)

meses, a contar da data do oiçamc:tto a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação.

Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção,
dissídio coleti\ o dc trabalho ou equivalente que estipulai' o salário vigente à época da apresentação da
proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação. de antecipações e de benefícios não

previstos originariamente. A repacuiação será precedida de demonstração analítica do aumento dos

custos e em ca:ios de contratação de terceirização.

3) DO REEQUUJ.BR10 ECONÔVHCO-FIAANCEiRO

Poderá haver reequiiíbrio econômico-financcáic; do instrumento contratual na hipótese de
sobreviverem fatos impíevisAeis, previsíveis. pv>r6vi de consequências incalculáveis, retardadores
ou impeditivc^ da exccuçào cio ajastiido, ou ainda, em caso dc força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando área econômica cxiraordinária e cxtraconlratuai (art. 65, inc. II, alínea d),

íevcvá dernonsUar analiíicHiV*ente a variação dos componentes dos

í.xada, or.uc tai -vie.u.Mistração será analisada pela Prefeitura
; necessidade.

Nesse caso, a (ONTRAT.ADA

custos do Contraio, dc vidame

para verificação de sua viabilidade

CLÁUSULA SÉTIiVÍ a: UA VèClNí ;A. EXECUCÁO E RENOVAÇÃO

7.1. O prazo de vigência e cxecuçào d(' CONIRATO  é de até 10 (dez) meses da data da sua
assinatura.
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Parágrafo 1". Findo o prazo indicado acima, o COj\lll.'\ÍO poderá ser renovado por novos e
sucessivos períodos de lO (dez) mosrs. até o ísmíte de 30 (.^esscnta) meses, observado o disposto no
parágrafo 2°.

Parágrafo 2". As renovações sucessivas Oo COMTR/TO fi:crão sujeitas ao interesse da Prefeitura
quanto a manutenção do objeto e de os preços praticados, com os reajustes legais, estarem de acordo
com as práticas de mercado.

Parágrafo 3‘*. A proiTOgação a
com os Art 57. seus incisos.
8.666/93.

ritcTío do contraí AN IL, mediante Termo Aditivo, de acordo

ráçratbs e aiiúcas e o5 seus incisos, parágrafos  e alíneas da Leirvf,

CLALSULA OITAVA - DOS DIRTITOS E DAS OBRIGAÇÕES

8.1. DA CONTRATANTE

8.1.1. Notificar, por escrito, a CONi RATADAS quaisquer irregularidades encontradas na prestação
de ser\'iços;

8.1.2 Atestar a(s) Nota(s) Fiscaltis) correspondenle(s), após o aceite dos serviços, efetuando os
pagamentos devidos, nas condições estabelecidas no Fdiíal,

8.1.3 Participar vJas sistemáticas de supervisão, acompanhamento  e controle dos serviços;
8.1.4 Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

8.1.5 Rejeitar no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações assumidas
pelo fornecedor:

8.1.6 Relatar à empresa as eventuais ocorrências havidas no período; de vigência do contrato,
podendo solicitar documentação referente à procedênc.a dos produtos ou analise sobre sua qualidade
por Órgão Oficial, sem ônus adicionais para a Conirataiiie.

8.1.7 Solicitar fornecimento de ticket combustível por escrito:

8.1.8 Responsabilizar-se pela guai*da e uso dos cartões fornecidos pela Contratada;
8.1.9 Arcar com os custos de fomccirrienio de cartões adicionais para substituir os danificados ou
extraviados por culpa de seus próprios funcionários;

8.1.10 Nomear llsca! de conirato. ao qual compete, por escrito:

8.1.10.1 Solicitar substituição de caitccs danificados, evtjavlados ou que apresentem defeito;
8.1.10.2 Solicitar crcuenciameiiio de iui ros postos:

8.1.10.3 Solicitar alteração do saído meosa] dos cartões para mais ou para menos;
8.10.4 Solicitar a substituição de equipamentos deíéiíüoscs, assinaiido - lhe o prazo de 10 dias úteis a
contar da notibeação;
8.1.10.5 Comunicar ao Contratado o extra\ io üe cartão magnético.

81.11. Eíetuar o pagamenio ã coníialada no pra/u; da Cláusuia do pagamento deste contrato.
8.1.12. Proporcionar todas as cond

do objeto de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Termo de Referência.

8.1.13. Comunicar à Contratada uida e qualquer ocomência relacionada com a execução do objeto
contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

8.1.14. Rejeitar, ?io todo ou em parte, por iníci médio da fiscalização, o objeto que estejam em
desacordo com o fumado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar
insuficientes ou inadequados;

para que a CONTRATADA possa desempenhar a execuçãoOv
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8.1.15. Aplicar a Contratada as sanções iVL-.ilameníarcs o contratuais depois de constatadas as

irregularidade.-^, garantido o cori rad-.-.ono c airf ia dcfcii.;

8.1.16. Fornecer à contratada todas as informações. cscJareciinentos, documentos e demais condições
necessárias à execução do contrato.

8.1.17. Exercer o acompanhamento c a fiscalizaçáu do objtm do contrato, por servidor especialmente

designado, anotando em registio- prorTÍo as faUiaS detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o

nome dos empregados c\entualmenie envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade

competente para as providencias cali;\'eis.

8.1.18.Notificar a CONTICA TADA por escriiO da ocorrência de ev^entuais imperfeições no curso da

execução dos serviços, fixando* pj'a?.o- para a sua correção;

8.1.19. Exigir 0 cumprimento de todas as obrigações as.siimidas pela CONTRATADA, de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

8.1.20. Zelar para que durante toda a vigência do eoiiiiaio sejam mantidas, em compatibilidade com
as obrigações assumicas pela CON'l lOVfADA, todas a.s cundiçòes de habilitação e qualificação
exigidas na licitação:

8.2. DA CONTRATADA

8.2.1. A Contratada obríga-sc a fornecer o objeto, conforme descritos no lermo de Referência.

8.2.2. Além dos encargos de ordem icgal e os demais assumidos em outras cláusulas e documentos

integrantes deste í ermo de Referência e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a
CONTRATADA a:

8.2.3. Além dos postos credenciados no município,  a contratada deve credenciar outros postos no
percurso, na condição de que a distância máxima entre eles não ultrapasse a 85 (oitenta e cinco) km;

8.2.4. Credenciar junto ao Contratante um prepostn pra prestar esclarecimentos e atender as

reclamações / solicitações que surgirerr durame a execuvâo do contraio.

8.2.5. Gerar senha paru cada usuário dos veículos oiiciais, ou disponibilizar meios para que o fiscal
do contrato cadastre as senhas ias pçssoas autorizaaas a abastecer;

8.2.6. Garantir o fornecimento de combustíveis nos postos credenciados nos horários das OOh às

23h59min. inclusive aos sábados, domingos e feriados;

8.2.7. Expedir compro\ aníes de abastecimenlo com as iniormações exigidas o item 8.2.29;

8.2.8. Substituir os equipameutos defci-.aosos uo piu/.- 10 dias úteis, a contar da notificação por
escrito;

8.2.9. Não iransferii- a onf.ciV: lu* lGíÍo ou em pane. o obiec:' ao contrato;

8.2.10. Fornecer cartões mágrih.ico.' iridividuais para cada 'v cu-ulo integrante da frota do contratante;
sendo que os custos dos cartões iniciais deverão estar cuioutidos na proposta contratada;

8.2.11. Substitdii às suas expensas. .; no prazo dc 10 dias úteis, os cartões que apresentarem defeitos,
sem nenhum custo adicionai a Admiuistiaçào;

8.2.12. Cadastrar, no prazo dc ■18 ho.^l^, após >;u, inicio :1a vigência do contrato e sem custos para o
contratante, todos os funcionário? atsorizados a utilizai os cartões pata efetuar abastecimentos;
8.2.13. Garantir o fornecimento de combustíve.s aos vc caíos '.jue estejam com os cartões magnéticos
defeituosos ou recolhidos para ir.anuíençào ou saosiiLuiçao.
8.2.14. Fomecer cartões adicionais Oaia subsíduir os q*.ie por ventura venham a ser extraviados ou
danificados, sem nenhum custo adicionai à Adir.inisiraçãü;
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8.2.15. Fornecer ao Contratante a-') sen:ia.s iridi\iáiia;s e código identificador de cada servidor
autorizado a efeíuar abastecimentos.

8.2.16. Responder às notifícaçòes no pr'izo eslaboIíc'do

8.2.17 Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento ao
Contratante;

8.2.18 Manter, durante toda a ■. igcncia do conti^ato, as mesmas condições exigioas para habilitação;
8.2.19 Efetuar o fornecimento de combustíveis, ainda que em quantidades inferiores à quantidade
inicialmente prevista;
8.2.20 Disponibilizar, até o ,'k) õia útil de
abastecimentos realizados no mé

planilha eletrônica contendo todos os
ior e qae .tião .'aiuridos no nr,ês em curso;

8.2.21 Apresentar, até o 10° dia útil de cada mes- a fatura para pagamento;
8.2.22 Responsabilizai-se pda qualidade do combustível fornecido, arcando com eventuais avarias
comprovadamente ocorridas no ^●eículo por descumprimento dessa obrigação;
8.2.23 Aceitar acréscimos ou diminuições da quantidade licitada dentro dos limites estabelecidos na
lei 8.666/93:

.ca r.iís.

8.2.24 Garantir o fornecimento de combustível para caua veiculo até o limite previsto no saldo do
cartão magnético;
8.2.25 O saldo mensal de combustível (gasolina, etanol, diesel comum, díesel SIO e lubrificantes) nos
cartões dc cada veículo sera determijiado pela Administração e pelo Setor de Fiscalização da
Prefeitura Municipal;
8.2.26 Alterar, por solicitação do Contraiarue, t saldo mensal c.os cartões para mais ou para menos;
8.2.27 Encerrar o saldo dos Cartoes no ultimo dia dc cada mês:
8.2.28 Renovar o saldo dos cartões todo dia !o de cada niès;

8.2.29 Fornecer comprovante tic aba.s;ecimento contendo as seguintes informações;
I. Data de abastecimenio:

II. Modelo do veiculo;

III. Placa do veiculo;

IV. Km no momento do abastecimento.

V. Nome do posto que realizou o abastecimenio;

VI. Cidade onde foi realizado o abastecimento;

VII. Tipo dc combustível;

VIII. Quantidade ern liíros cie combustível fornecido;

IX. Identificação do motorista que efetuou o abasteciirienio;

8.2.30 Os abastecimentos serão realizados obrigalorianicnre por meio de cartão magnético;
8.2.31 Após a assinatura do ciaitralo. será concedido o prazo de 10 (dez) dias para a Contratada se
adaptar a estas modalidades de íbinecimc-nto e controle;
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8.2.32 Responsahilizar-se por abastewiiüentüs '.'ornocidoo a pessoas não autorizadas pelo Contratante;
8.2.33 Não abas.ec er à coma do Contra;anU\ mtcuI ,)s >j jo não sejam de sua propriedade com exceção
dos locados, me.smo que utilizando ticket combustível ou cartão ma'^nélico de veículo oficial;

8.2.34 Informar ao ('ontraíante sempre que credenciar ou descredenciar postos de combustível;

8.2.35 Cadastrar, quando solicitado, no prazo de lü (dez) dias úteis, novos postos para abastecimento
nas localidades solicitadas pela contratante.

8.2.36 Manter atualizada a relação e postos credenciados para abastecimento;

8.2.37 Disponibilizar o fornecinienio do objeto desta licuaçào nos estabelecimentos credenciados

responsabiliz.anco-sc por cvcr.luais prejuízos dceonenics do descumprimento de qualquer clausula ou
condição estabelecida;

8.2.38 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclamações se
obrigam a atender proniamentc, bem corno dar ciência Prefeitura de Santa Rita de Cássia,

imediatamente e por escrito, dc qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
8.2.39. Dispor-se a toda e qualquer

ao cumpriinenío das obrigações previstas ncslc Teivno:

8.2.40 Comunicar imediatanicnte a Prefeitura Municipai quaisquer alterações ocorridas no endereço,
conta bancaria e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
8.2.41 Fiscalizar o perleito cuinprLnenío do loriiecimcmo a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. ]'ai fiscalização dar-se~á independente da que será exercida pela
Contratante;

8.2.42 E de total responsabilidade da coniratacta:

iização da Contratante, no tocante aos produtos, assim como
( 1 V*,

8.2.42.1 Todo e qualquer dano que causar a PrctêiiUia Municipai de Santa Rita de Cássia, ou a

terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prc])osios, empregados ou mandatário, será cobrado à
contratada:

8.2.42.2 Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do

fornecimento era questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos
casos que envolvam eveiuuais decisões Judiciais, eximindo-o esta Prefeitura de qualquer
solidariedade ou responsabilidade:

8.2.43 Toda e qualquer muiia. indenizações ou despesas impoatas a Prefeitura Municipal por
autoridade cornpeieníe. em dccurrência do deseuinfirimentu dc lei ou de regulamento a ser observado
na execução do contrato, que ficyrá dc pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento
devido à contratada, o valor conespondeme.

8.2.44 Desde já a contratada autoriza a Prefeitura diTunicipal, a descontar o valor correspondente aos

referidos danos ou prejuízos diretanience da.í latui^as peZiírionics aos pagamentos que lhe forem

devidos, independemornente .'.e qualquer procedimento judieial ou extrajudicial, assegurada a previa
defesa.

CLÁUSULA NONA - OaS SANÇÕES i:. PENALIDaTíES ADMíNISTRATÍVAS:

9. 1. Ficaiá impedido de licixar o coiiíratar com  c vlONTRAT

Federal, Estadual c Municipal, peío pnezo oc aié cinco anos. sem prejuízo das multas previstas neste
contrato, bem corno das demais c^’minaçõcc-,

licitante que:

9.1.1 - Convocado dentro do prazo de \ alidade da sua proposta não celebrar o Contrato, inclusive nas
hipóteses previstas no parágrafo único do .-ir..

e :oda a Administração PúblicaViN 1

lis, garantida previa e fundamentada defesa, o

. nu .ot. ., l da Ui 12.462/2011:
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9.1.2 - Deixar de entregar a docume aaçik- exigida ncsív eona aio e anexos ou apresentar documento
falso;

91.3 - Ensejar o retardamento dti e.vecução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;

9.1.4 - Não mantiver a proposta, saí\o se ein decoirêucia de fato superveniente, devidamente
justificado;

9.1.5- Praticar atos frandulentos na execução do Contrato;

9.1.6 - Comportar-sc de modo midônco oa cometer ifauce iiscai, ou

9.1.7- Der causa à inexecução toial ou parcial do Contraio.

9.1.8 - A aplicação da sançat' de eu. uiaa deste Con raic implicará ainda o descrcdenciamento do

CONTRATANTE, pelo rnesrno pra/.o. do Sistema de Cadasíramento Unificado dc Fornecedores -
SiCAF;

9.1.9 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei n°
8.666/93, apIicam-sc a este Contrato.

9. 2 - Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a CCNTRATANTE poderá aplicar sanções
de natureza moratória e puniiiVa à C'ONTR.\.TADA. diante do não cumprimento das cláusulas
contratuais.

9.3 - Poderá a CON TRATADA ainda responder por qualquer indenização supiemenlar no montante
equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do
Código Civil.

9.4 - Pela inexecaçâo total eu parcial do Contrato ou ●nstrumento equivalente, a CONTRATANTE
poderá ainda, garantida a prévàa defesa, aplicar  à Conlrutada as seguintes sanções:

9.4.1 - ADVERTÊNCIA: É o aviso por cscriio, emitido quando a Contratada descumprir qualquer
obrigação, c será oxpedidi.» pelo Ocs.^r/biscal do Contraio ou servidor responsável pelo recebimento
do objeto da iiciuiçào, se o cicscumprimeiUo da obrigação ocorrer na fase dc execução do objeto,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:
9.4.1.1 - Quando u licitante se reca.xti a retirar a nota de Jiiípcriho ou a assinar o Contrato, por um
período de 5 (cinco) dias uieis contacos vejiCíirteaío .itr ora^o para retirada ou assinatura;
9.4.1.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o reiardamento na execução dC/ seu objeto, por um pciiouo ue 5 (cinco) dias úteis contados do
vencimento do prazo para inicio da evucução dcj oojeco;
9.4.1.3 - Quando se tratai' uc á)mecmtento, caso sej;. idcntircado atraso superior a já especificado
anterioirnenic tio cumprimento das m4.;tas ein reiaçào ao solicitado, não justificado pela empresa
contratada.
9.4.1.4 - Quando a iiclianic dc:-.cutr‘'i 'r ^ualquci
sendo a advertência registrada e idnc--..mcniada c-

i  v^lnígaçàü aiinente ao objeto deste Contraio,
.*m dociLiieiUo especifico.

\.'Uu t

9.4.2 - MELTa; !- a sanção pecuniária q.ic scra imposia á ('ontratada, pelo Ordenador de Despesas
da CONTR/\TAN'lE. por aliasó inijsiiíicado na c.scjuyão do objeto da licitação ou inexecução do
mesmo, sendo esta paicial ou mia)
9.4.2.1 - Nos ca.sos cie atrasos:
9.4.2.1.1 - 0.33

í aplicaaa nos seguintes percentuais:scra

/« (triiUa c iics cer..ó.iimos por cento) poi dia de atraso, na entrega do objeto da
licitação, calculado sobre o vaíer corre.spondciitc a par'c ínadmpiente. até o limite de 9,9% (nove,
vírgula, nove por cento), que correspsaide a;c 30 (trinta) dias de atraso;

>)/

44



Prcfctiura de Santa Rita do CSssIa

/ C PL

Assinatura ão Pregoeira

í:STADO DA BAHÍA
PREFEITU.^U Mí.INIClPÁL DE SANTA RITA DE CASSIA

GAJTiNETE DO PREFEITO
CNPJ: 13.880.711/0001-40

Travessa Professora Hoicr>a, s’j« ct ntro de Santa Rjía de Cás'5ia-Ba CEP: 47.15000.

4.2.1.2 - 0.66 % (sessenta e seis cei.tésinios j.'Or cUiLu; por Jia de atraso, na entrega do objeto da

licitação, Calculado, des ic o piio-eiro dia dc atn-j). scorc a v£.Io* correspondente à parte

inadimplente, em caráter cxcepciorrd e a criíério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias;

9.4.2.1.3 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de

entrega objeto da licitação. prejuizo da api.La-v.tO ov ..iispoMO tios subitens 9.4.2.1.1 e 9.4.2.1.2;

9.5 - Nos casos de recusa ou me^ecuçâo:

9.5.1. - 15% (quinze por

adjudicatário em assinar

estabelecido pela CONTRArANlT: ou inexecaçào paíciai do objeto da licitação, calculado sobre a

parte inadimplente:

9.5.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total coniratado. pela inexecução total do objeto da
licitação ou dcseumi^rirnenU' de qualeaer cláusula do Contrato, exceto prazo dc entrega.

9.5.3. - A multa será formalizada pur simples apostilamento. na fonna do artigo 65, parágrafo 8°, da

L.ei rf 8.666/93 e sera exeeiuada após rcguiar pioccsso administrativo, oferecido à Contratada a

oportunidade do contraditório e anipla defesa, no [irazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do

recebimento da notificação, nos lermcs do paíágra'ó 3'^ do arctg(* 86 da Lei n° 8.666/93, observada a

seguinte ordem;

9.5.1.3.1. - Mediante desconto no valor da gaianiia dcposiiadu do respectivo Contrato;

9.5.1.3.2- Medlaitte descca.to no valor Jas pmxelas devidas à contratada; e

9.5.1.3.3 - Mediante piv.ee Jimenlo admiiiislrativo oe. judiciai dc execução.

9.5.1.3.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da gaiuiitia prestada, além da perda desta,

responderá à Contratada peia sua ciíerença. devid^mcitlc atuaiizaaa pelo índice Nacional de Preços

ao Consumidor Amplo - ÍPCA. pa'o ràUi vv.iiipox. que sciá descontada dos pagamentos

eventualmenie devidos pela CONT'R.\TaNTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de

cálculo de multa, será contado em dias corridos,  a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo
de entrega, sc dia de cxpc«.lientc nonr.al nc repartição iutcresDaaa. ou no primeiro dia útil seguinte.

9.5.1.3.5. - Em despacho, co-n iúndameniaçãu sumária, poderá ser rdevado;
9.5.1.3.5.1.

0 vakir íoí.u c:rtratado, em caso de recusa injustificada do

o Contraio ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo

U; .SC-

O atraso na execução do objeto deste cojjiralo não superior a 05 (cinco) dias; e

9. 5.3.5.2. - A execução dc mmia ctijc, iVio.ilumc se; i in vrior ae. uos .espectivos custos de cobrança.
9. 5.2. - A imilia poderá scr aoiicada cumuluávauicutc com outras sanções, segundo a natureza e a

gravidade da falia cometida, observ ados os princípios (.Iv. proporcionalidade e da razoabilidade.

9.5.3. - Persistindo o arra.''0 p.nr rnais de 30 (irinta) dias. será aber.o Processo Administrativo com o

objetivo de arrulacão da nota de cinpe:j}ie- c/ou rescisüo umlaLcral do Contrato, exceto se houver

justificado interesse da (,.ON fR -VI AN LE cm aumúir airaso superior a 30 (trinta) dias, sendo
mantidas as penalidades na lcrm;i do i^ubiicm 1.1 e 9.4.2.I.I.

9.6 - SUSPENSÃO: E a sançí ,|Uc jiupede LCiiipoi ài iaineiue o iorneccdoi de participar de licitações

e de contratar com a rAciminisiração. e suspende  o regisuo cadasiral da CONTRAT ADA no Sistema
de Cadasiramento LJnillcado de Forne^

9.6.1 - Por até 90 cnoventa; dias. u>.:

edital, os documentos e anexos exigidos por lUeio uictrcmico, de forma provisória, ou, em original ou

1 :s - SICAF. dc acoido com os prazos a seguir:

Ou a licítanie acixar de eiiiregar, no prazo estabelecido no

●Aw\
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cópia autenticada, de fornu? deflniiiva, ou

qualquer fase da licilavao;

9.6.2. Por até 2 (dois) anos, qiiardo a licit'ínto cor.'')end'i denvo do prazo de validade de sua

proposta, nào celebrar o C'ontrato, '.nisejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou
fraudar na execução do Contrato.

9.6.3. Por até 5 (cinco) arK>s. cuande a Contratada:

9.6.3.1. Apresentar docamentos ifauclulcntos. adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando

obter, para si ou para oulreni. vatuagem decorreíile da aajudicaçáo do objeto da licitação;
9.Ò.3.2 - Tenha praticado atos ilícitos vi.sando  a ficicíra. os cbjedvoL. da liuitaçao; e

9.Ó.3.3 - Receber qualquer das uiuíxas prc\ista:. no subiteoi 9. f.2 l ráo efetuar o pagamento.
9.6.3. - São eonipeienies paia aplicar o. penalidade de suspensão:

9.6.3.1 - O Setor responsável pela.s licitações da COKTRA'1 ANIH, quando o descumprimento da
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento Ucitatório; e 9.6.3.2.- O Ürdenador de Despesas da
CONTRATANTE, sc o dc.scumprimeiuo da obrigação oconcr na fase de execução do objeto da
licitação, entendida desde a recusa Ciri retirar  a nma dc cinpcr.ho ou assinar o Contrato ou qualquer
documento hábil que \ cnha siibsíitui-lo.

9.6.3.3 “ A penalidade de suspcn.são será pubhcaua no Diabo Oficial ia União, Estado e Município.

,ia. alrasar, se/ii justificativa pertinente ao certame,

9.7- DECLARAÇÃO OC ÍN1DON3UDADE: ,A declaração cie inidoneidade será aplicada somente

pelo Cxestor. à \ lsia dos motivos informados na instrução processual.

9.7.1 - Será declarada inidônea a empresa que cometer cto como os descritos nos arls. 90, 92, 93, 94,
95 e 97 da Lei n" 8.666/93.

9.8 - Disnosicões uerais

9.8.1 - As sanções previstas nos subitens 9.6 e 9.7 poderão também .ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que. em ra/ão dc’ Contrato.

9.8.1.1 - Tenham ̂ 5oifido coiiaenaçáo definitiva por prat.caieni, por meios dolosos, Iraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

9.8.1.2 - Tenham praticado atos ilícitu.s visando  a frast/ar os objetivo.'- da licitação;
9.8.1.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados,

9.9 - Do direi; ;> de defesa

9.9.1 - E facultado à CONd KA': AD,\ inicríicr recurso contra a aplicação das penas dc advertência,

suspensão temporária ou de muita, no praze de 05 vclnco; dias úteis, a coniar da ciência da respectiva
notificação.

9.9.2 - O recurso .será dirigido ru; Ord.-rador de Despesa? .do órgão CONTRA'rANTE, por intermédio
da autoridade (|uc apliCou a ̂ ànçàü, :i ([uai poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis. ou. nesse caso. :\ decisão sci proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do

recebimento óo ivcurs-^v sc-b pr na dc r.ísponsabiikladc.

9.9.3 - Na contagem dos prazo.s ‘..'siubclecidos neste iccrr. :..''.ciuir-se-á o dia uo início e incluir-se - á o
do vencimento, e considenu-sc ão os dias consccanvo,,. exccio quando íbr explicilamente disposto
em contrário:

9.9.4 - Assegurado o direiio à de/cs.i prevA e ao conuaditorio, e após exaurida a fase recursal, a

aplicação da sanção será :7a'tnalízada p\ír despacho ir.oíivado, cujo extrato deverá ser publicado nos
Diários Oficiais da União c üc- Esiadc.' da Para.ba. üevendo constar:
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9.9.4.1 - A origens c o número do processo cm qae íbi p/oleiido o despacho.

9.9.4.2 - O pnizo do impcdimcnlo p;na io'Ur : co.virat i-:

9.9.4.3 - O fundamento legal da san-.;3''-> aplicada; c

9.9.4.4 - O nome ou a razão social do punido, com  o número de sua inscrição no Cadastro da Receita
Federal.

9.9.5. Após o julgamento do{s! v;-ca:sü(s), ou .ransconido u prazo ^em a sua inlerposição, a

autoridade competente para aplicaçãc. da sanção comunicará imediaíamente ao órgão competente que

por sua \'c/. providenciará a imediata inciusão da sanção no Sistema de Cadastro.

9.10 - Oo assentanicmo em registro^

9.10.1 - Ficarn desobrigadas do Jever de publicação nos f)iá-ios Oficiais da União, Estado e

Município as sanções aplicadas cem íundameulo nos subitens 9.4.1 e 9.4.2, as quais se formalizam

por meio de simpies apostilamenl.' c, <.'u registro e.*;! sistema, na foona do artigo 65, § 8°. da Lei n°
8.666/93.

9.10.2 - Os p.mzos referidos nesle documenio só se ir.iciarn e v cncem cm dia de expediente no órgão
ou na entidade.

9.11- Da sujeição a perdas c danos

9.11.1 - Jndependentemente das sanções legais cabí'

sujeita, ainda, à composição das percas e danos causados à COÍ4’l\\ATANTE pelo descumprimento

das obrigações licilatórias.

previstas no edital, a Contratada ficará

CLAUSLLÁ DÉCIM A - DA RESC LSAO

10.1. A incxecaçào loiai ou pare.a! dc contrato enseja a sua rescisão, com as consequências

contratuais c as previstas em Ici ou reguiamenío.

10.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - 0 não cumprimento de cláusulas ccntraiuais. especificações, projetos ou prazos;

II - 0 cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovíir a impossibilidade da
conclusão da obra, do serviço ou do iV'rneciiVicTLO, nus piazos CMipuiados;

IV - o atraso injustificado no início d- iS serviçí;;):

V - a paralisação dos serviços, sem justa causa .? previa comunicação à Administração;

VI - a sub-conlratação iolal ou parcial ao seu objeto, a associação do contratado com outrem, a

cessão ou iransfercnci:;, lotai ou par-:; ai. hem como a íu.sào. cisão ou incorporação, não admitidas no
edital e neste contrato.

VII - o desatendimeiUo da.s dc:.oiunações i-rgiiiares ..a autoridade oesignada para acompanhar e

fiscalizar a suu execução, assim coi.V' as de .seus superi...'>js;

VIII - 0 comcíimcnto reiterado de laitas na sua execução, anotadas na forma do § 1- do art. 67 desta
Lei;
IX - a decretação de falência ou a jn.stnuração de in.solvència civil;

X - a dissolução da sociv^dadic ou o ;á;cciir:ciito do comraiado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a

execução dv^ contraio;
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razões de interesse núbiico. dc atvà reieváneia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima auto-idadj da esfe't adnin'5t ati /a a ;iie está suxn'dinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere c c r trate:
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando
modificação do valor inicial do comraío aicni uo hmite permitido no § 1- do art. 65 desta Lei;
Parágrafo único. Os ca.sos dê ri.-òcisâo íojttraaial sciâo romiaimentc motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
3 - A rescisão do contrato poderá ;
I - detenninada por ato unila^iai e tseriio da /Vüniinisuaçáo. iius casos previstos no Art. 77 da Lei
8.666/93;
II “ amigável, por acordo cnirc a.s |.iancs, reduzide. a termiO co processo da licitação, desde que haja
conveniência para a AdniiaislvaciA):
111 - judicial, nos termos da iegislaçà- .:
4 - A rescisão administrativa ou amigávei deverá ser precedida dc autorização escrita e fundamentada
da autoridade compete.iic.
5 - Quando a rescisão ocoiTer eom ba ;c nc»s incisos I desíe artigo, sem que haja culpa do contratado,
será este ressarcido dos prejuízos regularmente compro\ados que houver sofrido, tendo ainda direito

XII

a:
I - devolução de garantia,
II - pagamentos devidos pela execução do contrato alé a data da rescisão;
líl - pagamento do cuslo da desmobili/açàu.
6 - Ocorrendo impedimento. oaralis;ição ou sustução
prorrogado autoiuaíicarncijie por igurJ icmpo.
7 - É permitido à AdiTiini.síraçã.o, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo
assumir o controle de determinadas atividades de sciviços essenciais.

do contrato, o cronograma de execução será

CLÁUSULA OLCIMA PRIMElR/.- DA GESTÃO E FÍSCALÍZAÇÃO DO CONTRATO:

11.1, Será noitieado o Geslor deste á ontrato através de 'Amtaria. a quem caberá a fiscalização do fiel
cumprimento dos lermos acordLid<.'s. -..oníbime dispõe o artigo 67. da Lei Federal n° 8.666/93.

11.2. A fiscalização e r acompanhameruo da execução dcslc instrumento ficarão a cargo do
Responsável indicado pelo Lreícuo. riuo verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das
obrigações coniraiadas.

CLAUSUL4 DÉCIMA SFX.Gj -D
OMISSOS

r>()S CASOS .^'ORIUTTOS, DF FORÇA MAIOR OU

12.1. Tal ... o COi\TR.A'-'- ‘. .’'Tr c 0 CONTRATADO
responsabilizados por fatos a iaproviK lamente decorrente.^ d. casos fortuitos ou de força maior,
ocorrências ex cncuais cuja soiução se hu.scará med’anic acordo entre as partes.

crimo p^‘ ■erilo nao serão

CLÁUSUL.\ DÉCIMA lERC- IkA ● S.V o .●'J-LáNd! áJDdETO

13.1 O objeto do presente comrato nao possui garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa,
ficando a CON'FRAl’/J)A isenta de íui obrigação.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA UO FORO

- Fica eleito o I c-rD desta ciilrJe dc Farta Ri;a de Cássia (BA), para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do preseutie instruir enF).

E, para finneza do que .o pactuadci, assincuii este iusíiuínento em 02 (üuas) vias, de igual
teor e um só cfeiio. na preseo.ça das :c,stemunhas abaixo cissinadas.

14.!

f.
nia Riia de Cássia /BA, xx de xxxx de 2021,’Cll

Beneoítü .Rocha

Prefdlo Míinidpí;! de Siinía Rita de Cássia/BA
CONTFtATANTE

xxy/xxx''xxx>:xx:(x

XXXAXXXXXXX.^XXAX/XXAXXXXAXXXXXX

CNPj; XXXXXXXXXXXX

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 9“

CPF: CPF:
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xheáo n.

MODELO DE DECLARAÇAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR DE IDADE

(Impresso eir» -^apei timbrado or carimbo da empresa)

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta Empresa em qualquer fase de
suas atividades, não utiii;::a ho pariooso ou insalubre a menores de 18

(dezoito) e tie qualquer trabalhG a menores de Ib (dezesseis) anos, salvo na condição de

aprendiz, a paitir de !4 (catorze) anos, cm observância ao artigo Z" inciso XXXIII da

Constituição Lederal, ce.mbinado com o artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 e suas

alterações.

tra:'

Por ser a expressão da verdade, 'imiamos a p.msen^e Declaração.

Local e data.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSiNATUR \ DO RESPONSÁVEL LEGAL

IDENTIFICAÇÃO DO CIARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO
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/●<-

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM SERVIDOR
PiJBLICO.

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa)

Declaramos sob as penas do í ;  para fins de participação no Processo Licitatório Pregão
ELETRÔNICO if’ 001/ 2021, junto a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia/BA, que a
Empresa ,  'nscrita no CNP) n'
seu quadro de pessoal, servidoics públicos du dirigentes se órgão ou entidade contratante
responsável pela licitação, nos termos do (t>cís('’ íil, do /\rtigo 9", da Lei Federal n" 8.666/93.

^ nao possui em

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Local c? data

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL
IDENllFICAÇÀO DO CARGO/FriNÇÃO DO FIRMATÁRÍO
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hMWO V
MGOELO VA PROPOSTA

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL EIN AL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para pre^^taçâo d')s serviços objeto da presente licitação

Pregão, na Forma Eietiônica n® r)01/202'J acatando todas as estipulações consignadas no

respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA; CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTAN']’H e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

AGÊNCIAENDEREÇO e TELEFONE: N° DA CONTAe

BANCÁRIA

PREÇO (REÂDEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preçc' unitárii > e total global, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

CONDIÇOES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente
licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia deverá ser da seguinie íornia: i*ara todos os Lotes de no mínimo, a contar do
recebimento definitivo do obieto ueia Ciontratante.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no '\nexo 01 deste Etiital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos,

taxas e encargos sociais, obrigaç-' ■ ■s trabalíüstas, prcviuenciárias, fiscais e comerciais, assim
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como despesas com transportes e desíocameiitos e ouiTas quaisquer que incidam sobre a
contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCI AL

De no mínimo, 90 (noventa) dias ntados a partir da data da sessão pública do Pregão.
r'*' rN
V-.0

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSiÇAO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA
PROPOSTA ATÉ DECISÃO.
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rlNEXÓW
.  .<

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA

]?yj _SÃ_^ÇllÇíJAÇOES DO BRASIL _____ }}U.

Natureza do Licitante (Pessoa Ef sica ou Jurídica)

Razao Social:

Ramo de Atividade:

Endereço:

Complemento Bcd’To:

Cidade: LJF:

CEP: NPJ:

I insenção
Estadual:

Telefone Comercial:

Representante

Legal:

E-mail:

RG-

CPF:

Telefone

Celular:

Whatsapp:

Resp.
Financeiro:

E-mail

Financeiro:
Telefone:

E-mail para inform.ativo de edital

ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não

1. Por meio do presente lenno, o Licita.itc acima uualificado manifesta sua adesão ao

Regulamento do Sistema de pr<',^.^ão Eletrcnico da BCL - Bolsa de Licitações do Brasil do

qual declara ter pleno conheamerUr', em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:
i. Tomar conheciinenLo

negócios dos quais venha a pai nx ipar;

ii. Observar e cumprir a reguiarulade fiscal, apresentando a documentação exigida nos

editais para fin< de habilitai.;ão nas licitações em que vencedor;

iii. Observar a legislação perlincnte, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais

normas e regulamentos expedidos pela BLL, - Bolsa de Licitações do Brasil, dos

quais declara ter píeno conhecimento;

iv. Designar pessoa responsá\'c! para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme
Anexí.) III.1

c curnprir todos os dispositivos constantes dos editais de
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V. Pagar as taxas pela utilizaçà(/ ao Sistexaa Eiotióiiico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a u.:i!i:;açã Lo sistema ilet.xrico de negociação implica o

pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do
Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL ~ Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança

bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos

no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de

Licitações do Brasil,

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo,

pelo Licitante, mediante comunicação exnressa. sem prejuízo das responsabilidades

assumidas durante o prazo de vigência ou decorrcíntes de negócios realizado e/ou em
andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da

última utilização do Sistema, e/ou aié a conclusão dos negócios em andamento.

Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as

informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo,

ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data;

(Assinaturas

autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRlGATÓRiO RECONHECER HRMA (EM CARTÓRIO) DAS
ASSINATURAS E ANEXAR COPÍA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES
E/OU BREVE RELATO CONTRATO CONSOUDADO (AUTENTICADAS).

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA
BLL - BOLSA DE LÍCITACÒES DO BRASIL

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DíL S.ÍSTEMA
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Prefeitura de Santa Rita de Cissta

CPL

Assinatura do Prcgocii

í:.STADO DA BAHiÂ
PREFEiTl RA KUMCIPAL D£ SANTA RITA DE CASSlA

(Gabinete do prefeito
13.880.711/0001-40

Travessa Professora Holena. s/n CGiitro dc Santa Rita de Cássía<Ba CEP: 47.15000.

Razao Sociai do Licitanto:

CNP[/CPF:
1. Operadores

Nome:1 Fm.cão:

CPF: CoFjlar:

Telefone: E-mail

Wliatsapp

2 Nome: j Furção:

I Ccl-jlar:

E-mai':

CPF:

Telefone:

VVhatsapp

3 Nome: Função:
CPF: í Celal.ir:

Telefone: ! E--rnaã-

Whatsapp

O Licitante reconhece que;

A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de
uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil

lumhuma responsabilidade p/or eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso
indevido;

1.

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. A perda de Senlia oi/ de Chave Eletrônica ou  a quebra de seu sigilo deverá ser

comunicada imediatamenlx} à BLJ_ - Ti/lsc <ie Idcitações do Brasil para o necessário

bloqueio de acesso;

iv. O Licitante será responsa'. r to&c\s as propostas, lances de preços e transações

efetuadas no sistema, por sou usuário, oor sua conta e ordem, assumindo-os como

firmes e verdadeiros: e 'C- neo oagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro

de inadimplentes da BI i , - Bolsa d<' l,i<:itaç’ões do Brasil, no Serviço de Proteção de
Credito e no SERASA e r.u; automático caiTceFamerito de sua Senha ou de Chave

. po

Eletrônica,

Local e data;

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecid e?n cartório)A
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Pret^ltura <fe Santa Rita de Cássia

\C PL

Assiinalura do Pregoelra

ESTADO DA BAHIA
ÍUMCIPAL D£ SANTA RITA DE CASSIAPREFEITl RÀ

GABriNETE DO PREFEITO
Cf4PJ: 13.880.711/0001-40

Travessa Professora Heíenri^ sin centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.

A^^EXOV. \  . a;

CUSTO PFl A UTILÍZAÇ.AO DO SISTEMA
- SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editcds publicados pdo sistema j aqujsicao:

1,5% (Uni e meio por cerito; sobre o vaJor do lote adjudicado, com vencimento em 45

dias após a adjudicação - limi!;£.i.U:) ao teto in.áximc ae RS 600,00 (seiscentos reais) por lote

adjudicado, cobrados mediante boleto bcM cdi '0 em íavcT da BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil.

Editais publicados pdo sistema de registro de preços:

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adji;dicado, com vencimento parcelado

ao número de meses do registro) e sucessivas comem parcelas mensais (equivaler

emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação - com limitação do custo de R$

600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor

da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

●oi:

O não pagamento dos boleto
multa de 2% e juros moratónos de 1% ao mês. assim como inscrição em serviços de
proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e c.?dastrc dos inadimplentes da BLL - Bolsa
de Licitações do Brasil e ao automático cancclam«?nto de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

menclonc;dos snieitam o usuário ao pagamento deaama.

Em caso de cancelamento pelo órgão promoto“ (itomprador) do pregão realizado
plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução aos t^alores eventualmente arcados
com o uso da plataforma edetrônica no respeedvo lote cancelado.

na

OA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS
DE APOIO (CORRETORAS)
ASSOCIADAS

A livre contratação de socíedad
junto ao sistema de PREGÕES,
sistema da BLL - Bolsa do LL iiacões ao Brasil. A cor’:otagem será pactuada entre os o
licitante e a corretora de acordo co.m as regras usuais do mercado.

o'ELUI..Ab Dl'’ ApiwjíC) (corretoras) para a representação10. : K..1I

exime o licitante do pagamento dos custos de uso do\c\

DAS RESPONSABILIDADES COMO LÍCiTAN l t/hOKNECEDOR
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Prefeitura de Santa Rita de Cássia

C PL

A^»iMâturG üü PfegOQli

ESTADO DA 3AH!A
PREFEm:RA I\ÍIJN!CÍPAL DE SANTA RITA DE CASSIA

gabínete do prefeito
CNPJ: 13.880.711/0001-40

'●MTcíítMiy

Travessa Professora Helena, s/fi cí^ntro de Santa Rila de Cássia-Ba CEP: 47.15000.

Como Licítaiite/Fornocecor, aMEoriamos í anjínoE 'om todos lermos contidos neste
anexo e nos responsabilizamos por compti lo !nte‘pTlmtmte em seus expressos termos.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com fímia reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OSRiGATÓRíO RECONHFCEP FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRA TO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUJENTICADAS).
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Prefeitura de Santa Rita do Cfissia

CPL

Assinatura do Pregoeira

ADO DA BAHIA
PREFEITS RA ̂vILMClPAL DE SANTA RITA DE CASSIA

GABINETE DO PREFEITO
CHPJ: 13.880.711/0001-40

Travessa Professora Heicnü, s/n ceAtfo de Santa Rita de Cás.sia-Ba CEP: 47.15000.

ANEXO VUí ●'áiç-

DECIAR/aCAO

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF
sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei,, que na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico n" 001/2021 instaurada
pela Prefeitura rdunidpe.l de Santa Rita de Cássia, que não fomos declarados
inidônetis para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Dedarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com o número do CNP'].
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Prefeitura de Santa Kita de Cássia

CPL

Assinatura do Pregoeira

ESTADO DA BAHiA
PREFEITURA 1V1UNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA

GABINETE DO PREFEITO
Ch^PJ: 13.880.711/0001-40

Travessa Professora Helena., s/h coníro de Santa Ríta de Cássia-Ba CEP: 47.15000.

, J^:UÍL\0£i

PRÍíGÃO ELKI KÔNICO 001/2021

DECLÀRAÇAO DH RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do editai do Pregão

Eletrônico 001/2021 da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia, que a
 tomou conhecimento do Edital e de todas

Licitação 3 se compromete a cumprir todos os

termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

empresa

as condições de participarão na

Local e data:

Assinatura o c:arimbo da em! ●esa:
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