PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

SAUBARA

CNPJ: 13.040.23310001-60

DADOS DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO
N° 02912021
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Pedra Bruta, Matacão, Pedra Brita, Pó
Pedra e Gravilhão, para atender as necessidades do Setor de obras junto a Secretaria de Administração de
município, conforme especificações e quantitativos constantes neste Edital, seus anexos.

o

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0097/2021
TIPO: MENOR PREÇO
MODO DE DISPUTA: ABERTO. DECRETO N°10.024
CODIGO RASTREIO: 869734
DATA DA LICITAÇÃO: 13 de maio de 2021
INÍCIO DA SESSÃO: llh:Oomin. Horário de Brasilia
LOCAL: A Sessão Pública de lances será realizada no site http:llwww.Iicitacoes.e.cpm.br
Limite de acolhimento das propostas: até 12 de maio de 2021 às 17h00mIn. Horário deBrasília.

PREÂMBULO
.A Prefeitura Municipal de SAUBARA, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará
licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO, através do site
httpf/www.licitacoes-e.corn.br, regida pela Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Pelo
Decreto 10.02412019, pela Lei Complementar n°. 123106, regulamentada por este Edital, seus
anexos e, subsidiariamente, pela Lei n°. 8.666193, e suas alterações posteriores,
1 .1 .2. Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a
administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme dispuser o edital.
1 .1 .3, Serão fixados critérios objetivos para definição do melhor preço, considerados os prazos para a
execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de
desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestão de logística sustentável e as demais
condições estabelecidas no edital.
1.2. Na hipótese de decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta
licitação na data mencionada no item 11.11, o evento será automaticamente transferido para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
1.3. Somente poderão participar da Sessão Pública, etapa de lances, as empresas que apresentarem
Propostas através do site descrito no item 1.1.
2—OBJETO
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Pedra Bruta, Matacão, Pedra Brita, Pó de
Pedra e Gravilhão, para atender as necessidades do Setor de obras junto a Secretaria de
Administração deste município, conforme especificações e quantitativos constantes neste Edital, seus
anexos. Conforme especificações e quantitativos constantes neste Edital, seus anexos.
3- PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
3.1. Os pagamentos serão efetuados, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias. De acordo com o
recebimento, conferência e aceite dos produtos. efetivamente entregues e/ou dos serviços
efetivamente prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da
proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, de acordo com as demais
exigências administrativas em vigor.
3.2.

Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos
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fazendários, mediante consulta "online", cujos comprovantes serão anexados ao processo de
pagamento.
3.3. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria:
Unidade: 0302
Atividade: 2006/1011
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 14.4.90.51.00
Fonte de recursos: 00 142
a
4. CREDENCIAMENTO
4.1.
Como condição específica para participação do pregão por meio eletrônico será necessário o
credenciamento prévio das pessoas jurídicas, mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de
preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema licitacoes-e do Banco do Brasil S/A.
4.2.
Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico
deverão dispor de chave de Identificação e senha pessoal e intransferível obtida junto às agências do
Banco do Brasil 8/A sediadas no País, sendo o credenciado responsável por todos os atos praticados
nos limites de suas atribuições e competências, implicando em responsabilidade legal e a presunção
de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
4.3.
Em se tratando de microempresas ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n° 12312006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da
referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar a expressão "Empresa de
Pequeno Pode" ou sua abreviação "EPP" ou "Microempresa ou sua abreviação "ME", à sua firma ou
denominação, conforme ocaso.
4.3.1. Caso o licitante já esteja cadastrado no Sistema e não constemos dados acima em sua firma
ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto a qualquer
agência do Banco do Brasil 5/A.

5.- DA PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderá participar do presente Pregão eletrônico a empresa que atender a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e estiver devidamente
cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site http://www.licitacoes-e.com.br .
5.2.
Não poderão participar da presente licitação:
5.2.1. Pessoas físicas;
5.2.2. Empresas em regime de subcontratação ou, ainda, em consórcio;
5.2.3. Empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade
e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
5.2.4. Empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
5.2.5. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no
Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou.
5.2.6. Empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que,
embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer
com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas.
5.2.7. Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
5.2.8. Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou responsáveis
técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura.
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5.2.9. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente estes
serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os
efeitos, pelo representado.
5.2.10. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia autenticada do respectivo
Estatuto ou Contrato Social Consolidados, devidamente registrado no Órgão Competente, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura, acompanhado da cópia autenticada do documento de identificação, com foto.
5.2.10.1. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas.
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA.
6.
6.1 A proposta de preços deverá ser enviada em formulário eletrônico específico, mediante a opção
"Acesso identificado', através do site http://www.licitacoes-e.com.br , observadas as datas e horários
ali fixados.
Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo
6.2..
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e
demais condições previstas neste Edital, e que assume como firme e verdadeira sua Proposta e
lances.
6.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação referida no item 6.2
sujeitará a licitante às sanções previstas em lei.
6.3.
A proposta e os lances formulados deverão indicar o Menor preço por lote, expresso em
Real (R$), com no máximo duas casas decimais.
6.4.
Os valores unitários de cada item pertencente ao lote não poderão ultrapassar aqueles
constantes no Anexo 1 do Termo de Referência do Edital, assim como o valor total, sob pena de
desclassificação.
6:5
Até a abertura da séssão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
6.6
Os licitantes que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar no
12312006, ao apresentar sua proposta de preços, deverão registrar, expressamente, em campo
próprio do sistema eletrônico sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte,
implicando na aplicação das penalidades cabíveis, a falsa declaração.

a este editaL

7.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
7.1 A partir do horário previsto para início da sessão pública do pregão eletrônico, as propostas de
preços dos participantes serão divulgadas através do sistema, e depois de analisadas pelo (a)
pregoeiro (a) e constatada sua perfeita consonância com as condições estabelecidas no edital, serão
classificadas para a etapa deIances.
7.2.
Iniciada a sessão pública do pregão não cabe desistência da proposta.
7.3.
Ao lançar sua proposta, no sistema eletrônico, o licitante estará obrigado a manter: Proposta
de Preços, marca e especificação dos materiais, sob pena de incidir nas penalidades previstas no
edital e legislação aplicável.
7.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o curso de todo o
certame licitatóriõ, até mesmo após a fase de disputa, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, bem
como pela sua desconexão.
8.

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS.
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O pregoeiro classificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente no
8.1
sistema, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, com
acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.
8.2.
A aceitação da proposta será feita por LOTE
8.3.
Serão desclassificadas as propostas que:
8.4.
8.4.1. Não atendam às exigências do edital e seus anexos;
8.4.2. Contiverem emendas, borrões ou rasuras;
8.4,3. Apresentem cotação de opção de produto (proposta alternativa);
8.4.4. Não apresentarem MARCA/MODELO dos produtos ofertados;
8.4.6. Apresentem valores unitários e/ou totais maiores que os valores referenciais da
Administração;
8.4.7. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, sejam
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
8.5. A planilha de preços deve ser apresentada, baseando-se no termo de referência, conforme
modelo constante no Anexo 1 deste Edital.

•

9.
ETAPA DE LANCES.
9.1.
Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado o horário fixado e as regras de aceitação
estabelecidas no edital.
9.2
Os lances formulados deverão indicar MENOR PREÇO POR LOTE,
9.3
O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último
lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de
diferença de valores ou de Percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
9.4
Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificação do detentor do lance.
9.5
Os lances apresentados e levados em consideração para 'efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
9.6
Durante a fase de lances se houver um envio de lance equivocado, isto é, com erro de
digitação ou incongruência de valores, para que não ocorram prejuízos à Administração com a queda
em cascata dos preços, o(a) pregoeiro(a) poderá cancelar este lance de modo a propiciar ordem à
disputa.
9.6.1 Após a exclusão pelo (a) pregoeiro (a) do lance considerado equivocado, o licitante poderá
reapresentá-lo, caso entenda que a exclusão foi indevida. Quedando-se inerte o licitante, o (a)
pregoeiro (a) entenderá como aceito o cancelamento, o que não impossibilitará o licitante de
permanecer na disputa com qferta de novos lances.
9.7 No MODO DISPUTA ABERTO - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital.
9.7.1 No MODO DISPUTA ABERTO, o edital preverá intervalo mínimo de diferença de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em
relação ao lance que cobrir a melhor oferta
9.7.2 No MODO DISPUTA ABERTO que trata este edital, a etapa de envio de lances na sessão
pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertadõ nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
4
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9.8 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos
nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação
do critério estabelecido no 2 0 do art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda
à primeira hipótese.
9.8.1 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 9.8, caso não haja envio de
lances após o início da fase competitiva.
Parágrafo único. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

Ø

10.
DESCONEXÃO DO PREGOEIRO.
10.1
Se ocorrer desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
10.2. No caso de desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes através do site www.licitacoes-e.com.br .
11.
NEGOCIAÇÃO.
11.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às MEs e EPPs, o pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o menor lance, para que
seja obtida a melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital.
11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, através do "Histórico dó Lote", podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

•

12.
ACEITABILIDADE DA PROPOSTA.
12.1
Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à conformidade com as especificações
técnicas e quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
12.2 Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à
totalidade da remuneração.
12.3 O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
Administração ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.
12.4 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não. atender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação
do sistema, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.
12.5
Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições
deste edital e o seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da
realidade praticada no mercado.
13. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
13.1 O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação no sistema
eletrônico, não será inferior a oito dias úteis, contado da data de publicação do aviso do edital.
13.1.1 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, 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.
13.1.2 A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão pública.
5
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13.1.3 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos
termos do disposto no caput, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
13.1.4 O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a
habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.
13.1.5 A falsidade da declaração de que trata o item 13.1.4 sujeitará o licitante às sanções previstas
neste Edital
131.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
13.1.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
13.1.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
.13.1.9 Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor
classificado após o encerramento do envio de lances.
13.2 O encaminhamento dos oriainais ou cópias autenticadas deverá ocorrer no prazo de 04
rçeyuwo n - vq, vwstru -

ORJJDIIItM

—

OCjIId.

.cr; qq.av-vvv,

13.2.1. Caso ocorra a não apresentação da documentação física exigida neste edita[ conforme item
13.2, do primeiro Classificado no Certame no momento oportuno, ou a não aceitação dos mesmos
pela Assessoria Técnica indicada pela Secretaria competente, o segundo colocado e assim
sucessivamente, tendo em vista a ordem crescente das Propostas de Preços a partir do menor valor
proposto e estando de acordo com o requisitado na PROPOSTA COMERCIAL (A) E
DOCUMENTAÇÃO (B). >
13.2.3 Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL (A) e DOCUMENTAÇÃO (B)
deverão ser entregues / encaminhados devidamente ordenados e organizados ordenadamente, em
01 (um) invólucro lacrado.
13.3. As cópias dos documentos emitidos, através da Internet, NÃO necessitarão estar
autenticadas, tendo em vista que a validade de tais documentos está condicionada à verificação da
autenticidade nos respectivos sites: ficando os licitantes advertidos que, no caso de apresentação de
documentos falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento do Ministério Público,
para que este órgão tome as providências cabíveis.
13.2.4. Não serão aceitos preços unitários dos itens bem como totais dos lotes, acima do valores
constantes do Anexo Ido Termo de Referência do Edital.
13.2.5. Será desclassificado e inabilitado, o licitante que descumprir o prazo estabelecido no item
13.1 para o encaminhamento da proposta de preços e da documentação.
-

14
- PROPOSTA COMERCIAL (A)
14.1
A proposta realinhada deverá ser encaminhada através do sistema eletrônico no prazo de 04
(quatro) horas após encerrarïento do certame.
14.1.1 A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no Anexo[ deste Edital, e os
documentos que a instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos seguintes
requisitos:
14.1.2: Em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante. (exceto
documentos emitidos por terceiros que sejam a ela anexados, quando couber, rubricada em todas as
suas páginas e assinada na última, sob carimbo, pelo representante legal, sem emendas, rasuras,
borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de uso
corrente em outra língua.
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14.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal;
14.3. Preço unitário e total de cada um dos itens cotados, em algarismo, e o total de cada lote
cotado, em algarismo e por extenso, prevalecendo o primeiro caso haja divergência entre o valor
unitário e o total e, entre os expressos em algarismos e por extenso, considerado este último;
14.4. Conter as seguintes declarações: Declaração de Enquadramento como ME EPP (Anexo VI);
Dados ParaAssinatura do Contrato (Anexo VII)
14.5. Os documentos do envelope "A" (PROPOSTA DE PREÇO) deverão ser apresentados em
papel timbrado, preenchidos por meio mecânico ou informatizado, carimbados e rubricados, sem
emendas e rasuras, conforme anexo III deste edital, contendo:
14.5.1. Razão Social, CNPJ, inscrição estadual, endereço, telefone, fax, e dados do representante
para a assinatura do contrato, se for ocaso;
14.5.2. Preço unitário e total da proposta. O valor total da proposta deverá ser expresso em real e por
extenso.
14.5.3: Validade da Proposta de Preços de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de abertura,
excluindo os prazos de recursos administrativos;
14.5.4. Prazo de execução do objeto do contrato
14.5.5. Descrição dos produtos, VideAnexo III
14.5.6. As empresas que não apresentarem, integralmente, o quanto requisitado nos itens (14.5.1 a
14.5.5), serão desclassificadas.
14.5.7. Os preçps são fixos e irreajustáveis, incluindo toda e qualquer despesa direta ou indireta
referente a execução do objeto;
14.5.8. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
14.10 A entrega dos produtos será no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da
Ordem de Fornecimento.
14.11. deverá ser apresentada DECLARAÇAO do licitante dando ciência de que cumpre plenamente
os requisitos de Habilitação constantes do Edital, conforme Anexo V (Modelo de Declaração de
Atendimento às Condições de Habilitação), para fins de cumprimento do disposto no art. 4o, inciso
VII, da Lei Federal n°. 10.520102.
14.2. Nos casos em que as empresas licitantes estiverem enquadradas como Microempresa — ME,
Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Micro Empreendedor Individual - MEl, deverão apresentar
declaração conforme ô exemplificado no ANEXO VI - Modelo de Enquadramento como
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual, acompanhada de
documento comprobatório referente ao enquadramento de acordo com a determinação legal.
14,13. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou
omitidos da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo os respectivos produtos ser
disponibilizados à Prefeitura Municipal de SAUBARA sem quaisquer ônus adicionais.
14.14. A apresentação da Proposta Comercial implica na aceitação plena e total das condições
deste Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n°. 8.666193.
15- DA HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO (B)
15.1. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será (ao) avaliada a documentação de habilitação
do(s) licitante(s) que a(s) tiver formulado, para confirmação das suas condições de Habilitação.
15.2 Na Documentação, deverão constar os documentos exigidos para Habilitação, apresentados
em 1 (uma) via, devidamente ordenados e numerados, com todas as páginas rubricadas e
encabeçadas, preferencialmente, por índice, no qual constem as respectivas páginas nas quais se
encontram, conforme listagem abaixo:
15.21. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
7
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15.2.1.1. Registro comercial no caso de empresa individual;
15.2.1.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidados, em vigor devidamente registrado
no Órgão Competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
15.2.1.3.
Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
15.2.1.4.
Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empÊésas ou
sociedades estrangeiras em funcionamento no País;

Ø

15.2.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL:
15.2.2.1.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
15.2.2.2.
Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
152.2.3.
Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União),
estadual e Municipal, sendo as duas últimas do domicilio ou sede do licitante;
15.2.2.4.
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no. cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
15.2.2.5.
Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da
Certidão de Débitos Trabalhistas (CDT).
15.212.6.
Com referência à comprovação de Regularidade Fiscal, serão observadas as
determinações constantes na Lei Complementar Federal N°. 123106.
15.2.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
15.2.3.1.
Comprovação de aptidão para o desempenho do fornecimento pertinente e
compatível com o objeto da licitação, através de 01(um) ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;

Ø

15.2.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a)
Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 dias, anteriores à data
fixada para a sessão de abertura da licitação.
b) Comprovação de capital mínimo registrado e integralizado ou patrimônio líquido mínimo no valor
equivalente a 10% do valor estimado da contratação, na forma estabelecida no Termo de Referência,
através de Certidão de breve relatório expedida pela Junta Comercial ou instrumento de alteração
contratual devidamente registrado no órgão competente.
c) Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, considerando
forma e calendários legais, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário
devidamente registrado no órgão competente, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
podendo ser atualizados por1ndices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data
da apresentação da proposta, vedada à substituição por balancetes ou Balanço Provisório. O licitante
apresentará, conforme o caso, autenticados, publicação do Balanço ou cópias reprográficas das
páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado com os
respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial do Estado da sede
da Licitante, ou no Cartório do Registro de Títulos e Documentos, todos obrigatoriamente firmados
pelo Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade (DHP) e pelo Dirigente/Sócio,
qualificados.
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d) A comprovação de boa situação financeira será aferida pela observância dos índices apurados
pelas formas cujo calculo deverá ser demonstrado no balanço patrimonial apresentado pela empresa
devidamente assinado por contador ou contabilista habilitado na forma da lei.
d, 1) ILG - índice de Liquidez Geral, calculado segunda relação:
ILG = AC + RLP> 1,00 (maior igual a um vírgula zero).
PC + ELP
15.2) + indice de Liquidez corrente, calculado segunda relação.
ILG=AC> 1,00 (maior igual a um vírgula zero).
PC
15.3) GEG - grau de endividamento calculado segunda relação
GEG = PC + ELP >0,50 (mapr igual a zero virgula cinquenta).

•

Serão considerados aceitos na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados: Sociedades regidas pela Lei Federal n°6.404/76 (Sociedade Anônima):
- Publicados em Diário Oficial; ou,
- Publicados em jornal de grande circulação; ou,
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da. sede ou domicílio da licitante;
Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (ltda) ou similares:
- Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;
Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123106 (Lei Geral das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte):
- Por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial
da sede ou domicílio da licitante;
15.2.4.1. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte optante pelo simples Nacional,
poderão opcionalmente, adotar contabilidade simplificada, comprovação esta será dada pela certidão
simplificada a qual substituirá o balanço patrimonial.

•

15.2.5. Quanto as DECLARAÇOES:
1.
Anexo IV - Modelo de Declaração de Atendimento ao Art. 7° da CF;
II.
Anexo VI - Declaração de aceitação das condições do edital;
III.
Anexo VIII - Declaração de que atende o art. 9 0 inciso III, da Lei 8.666193;
IV.
Anexo IX - Declaração negativa de inidoneidade
Anexo X - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação..
V.
,

16- JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
16.1. Se o licitante desatender às exigências de Habilitação, a Pregoeiro examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de proposta(s) que atenda(m) ao Edital,
sendo o(s) respectivo(s) licitante(s) declarado(s) Vencedor(es) e a ele(s) adjudicado o objeto do
Certame.
16.2. Não será concedido prazo para a apresentação de documentos de Habilitação que não tiverem
sido entregues na sessão própria e devidamente acondicionados no respectivo Envelope; e, a falta de
quaisquer documentos implicará na inabilitação do licitante, salvo quando configurado o previsto na
Lei Complementar n°. 123/06, Lei Federal n°. 11.598107
16.2.1. No caso de inabilitadas todas as empresas participantes da fase de habilitação, a Pregoeiro
poderá convocar todos os licitantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem nova
documentação escoimando as causas de sua inabilitação, conforme o disposto no § 30, do Art. 48, da
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Lei Federal n°. 8.666193
16.3. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e a Pregoeiro rubricarão
todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado.
16.4. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;
16.5. Declaração, sob as penas da Lei, de que inexistem quaisquer fatos impeditivos da sua
habilitação, conforme ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE !NEXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO;
16.5.1 Os documentos exigidos para habilitação serão entregues a Pregoeiro, no prazo indicado no
tem 13.1
16.5.2. Quaisquer documentos e certidões que não contiverem data de validade explícita serão
considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de suas emissões.
16.6.3 Serão inabilitadas as empresas que não atenderem ao item 15 e seus subitens deste Edital.
16.6.4. Se o licitante desatender às exigências de Habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem
, de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de proposta(s) que atenda(m) ao Edital,
sendo o(s) respectivo(s) licitante(s) declarado(s) Vencedor(es) e a ele(s) adjudicado o objeto do
Certame,
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1) Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante,
indicando o número do CNPJ e endereço, respectivos:
1.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
Se a 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.
1.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo de 04 (quatro) horas, concedido
na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recorrer.
1.3. a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;
•

17- ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
17.1. A entrega dos produtos deverá ser feita no(s) local (is) indicado(s) na(s) Ordem (ns) de
Fornecimento.
17.2. A (s) empresa (s) Vencedora (s) deverá (ao) entregar o objeto da presente licitação, em
regime Parcial, ou seja, de acordo com as necessidades da Administração, no prazo máximo 30
(trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.
17.3. Os produtos, de que trata o presente Edital, serão recebidos:
17.3,1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação.
$
17.3.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação.
17.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada dos
produtos objeto deste Edital, bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os
fornecidos, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei
Federal n°. 8.666193.
17.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Contratado deverá substitui-los no prazo máximo de 05
(cinco) dias corridos, a contar da data em que for comunicado da citada rejeição, sem ônus para o
Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei.
17.6. Ainda que os produtos sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a
lo
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responsabilidade da empresa Vencedora pela validade, qualidade e segurança dos produtos
18-OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
18.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta
apresentada, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e,
especialmente:
18.1.1. Caëo seja necessário o ajuste da proposta de preços, a licitante Vencedora deverá atender a
variação de percentual do valor proposto e vencedor em conformidade sua Proposta Inicial,
observando tal variação também em relação aos valores unitários propostos.
18.1.2. Fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo II, parte
integrante e indissociável deste Edital;
18.1.3. Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes desta licitação;
18.14,. Não transferir, total oQ parcialmente, o objeto desta licitação;
18.1.5. Comunicar à Prefeitura Municipal de SAUBARA os eventuais casos fortuitos e de força maior,
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis e apresentar os documentos para a respectiva comprovação, a
partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.
18.1.6. Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à
execução da Ata de Registro de Preços oriunda desta Licitação, isentando a PMS de qualquer
responsabilidade;
18.1.7.' Manter-se, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços oriunda desta Licitação,
em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de acordo com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
18.1.8. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da suspensão da entrega dos
produtos licitados, salvo, na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s)
CONTRATADA (S), desde que devidamente apurados, na forma da legislação vigente e sejam
comunicados à PMS, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da ocorrência;
18.1.9. Fornecer os produtos de forma eficiente e adequada.
18.1.10.
Os produtos jleverão atenderás exigências de garantia contidas na especificação de
cada item.
18.1.11.Os itens descritos na planilha orçamentária referencial deverão ter prazo de garantia mínimo
em conformidade com o quanto determinado nas especificações constantes no descritivo da planilha
orçamentária, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso este seja
maior do que o designado nas especificações.
18.1.12.
Os produtos devem ser entregues devidamente embalados, em caixas ou correlato
original de fábrica, sem avarias.
18.1.13.
A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, mediante Termo de Notificação, o
que for fornecido em desacordo com o pactuado, tendo o fornecedor o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas para nova entrega dos produtos.
18.1.14 O não cumprimento dos prazos ora previstos poderá acarretar a aplicação das penalidades
estipuladas na legislação vigente e neste Termo de Referência.
19— FORMALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES
19.1. A Secretaria Gerenciadora será a responsável por formalizar a contratação dos fornecedores,
por intermédio de instrumento contratual, conforme o disposto no art. 62 da Lei n° 8.666193.
19.2. O fornecimento do objeto da presente licitação formalizado mediante Termo de Contrato, a
ser assinado pelas partes, cuja minuta encontra-se no Anexo 1, devendo ser observadas as
disposições da Lei Federal n°. 8.666193.
19:3, O(s) Contrato(s), decorrente(s) da presente licitação, a ser(em) assinado(s) com o(s)
licitante(s) Vencedor(es), obedecerá (ão) o prazo de vigência da Ata de Sistema de Registro de
Preços, oriunda da presente licitação e às determinações prevista no Art,57 da Lei N° 8.666193
11
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19.4. Os quantitativos do Contrato a ser celebrado poderão ser alterados, observando-se os limites
previstos no § 1 0
do Artigo 65 da Lei 8.666193.
19.5. O licitante Vencedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da
convocação do pregoeiro, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito á contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n°, 8.666/93.
19.5.1. Para que ocorra a assinatura do Contrato em conformidade com o determinado na legislação
especifica, o licitante Vencedor deverá apresentar os documentos, abaixo relacionados devidamente
vigentes:
a)
Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), estadual e
Municipal, sendo as duas últimas do domicilio ou sede do licitante;
b prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de apresentação do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e
c)prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão de
Débitos Trabalhistas (CDT).
19.6. A Prefeitura de SAUBARA, através da Comissão do pregoeiro e Equipe de apoio,
providenciará por sua conta, a publicação do extrato do Contrato celebrado, não podendo ultrapassar
050 dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura.
DA FISCALIZAÇÃO:
Será responsável pela fiscalização do(s) contratos (s) oriunda(s) da presente licitação, por servidor
posteriormente designado pela autoridade competente.
DO GERENCIAMENTO:
Será responsável pelo gerenciamento do(s) contrato(s) oriundo(s) da presente solicitação, será
responsável pela fiscalização do(s) contratos (s) oriunda(s) da presente licitação, por servidor
posteriormente designado pela autoridade competente.
19.7. O valor do contrato poderá ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12
(doze) meses a partir da data limite da proposta, tomando-se por base a variação do índice Geral de
Preços - IGPM da Fundação -Getúlio Vargas ou, na sua falta, de acordo com o Índice que legalmente
vier a lhe substituir.

•

20. - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
20.1
Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na
forma prevista no edital, até 3 (três) dias úteis anteriores á data fixada para abertura da sessão
pública
20.2 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento da impugnação.
20.3 A concessão de efeito suspensivo á impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
20.4 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do
certame.
20.4.1. Quaisouer informacões e esclarecimentos sobre o sistema licitacoes-e devem se:

20.4.2. Os licitantes deverão acompanhar as mensagens referentes a esta licitação (respostas a
questionamentos, impugnações, recursos, etc.) através do site do Banco do Brasil, www.licitacoese.com.br, sendo exclusivos responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas através do campo "Histórico do Lote".
12
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21. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo de 04 (quatro) horas,
21.1
concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recorrer, a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;. Será
concedido o prazo de mais 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso; Fica os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
21.2 A falta de manifestação motivada do licitante, no prazo descrito no item anterior, importará a
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
21.3 A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito
que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.
21.4 O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo os relativos aos atos de
habilitação, inabilitação e julgamento das propostas.
21.5 A decisão do Pregoeiro sobre o recurso deverá ser motivada e submetida à apreciação da
autoridade responsável pela licitação.
21.6 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
21.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no sistema
eletrônico.
22.- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
22.1
A adjudicação do objeto do presente Certame ao(s) licitante(s) que, atendendo a todas as
condições expressas neste Edital de Pregão e seus Anexos for(em) declarado(s) Vencedor(es), será
viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recursos ou após o julgamento dos mesmos, caso
existam.
22.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser
realizada depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo Pregoeiro.
23. DAS PENALIDADES
23.1
Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto sujeitar-se-á o licitante vencedor à multa
de mora de 1% ao mês de juros, sobre o valor da Ordem de Fornecimento, ou conforme o caso,
sobre o valor correspondente aos itens em atraso;
23.2 A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique outras sanções previstas na Lei n°. 8.666193.
23.3 Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação ao
objeto desta licitação, a Administração poderá, garantir a ampla defesa e o contraditório aplicando as
seguintes sanções:
23.3.1. Advertência por escrito, no caso de pequenas irregularidades;
23.3.1.1 - Multa de até 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do Contrato, no caso do licitante
vencedor não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de receber a Ordem de
Fornecimento, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela
autoridade competente;
23.3.1.2 - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração
pelo prazo de até .02 (dois) anos, quando a inexecução contratual sobrevier prejuízos para a
Administração;
23.3.1.3 - Não fornecimento de Declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto pérdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação.
23.4. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
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Contrato, comportar-se de mdo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de contratar corr
a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas nc
Edital e das demais cominações legais.
23.5. A sanção de advertência de que trata o item 23.3.1, poderá ser aplicada nos seguintes casos:
23.51 Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos
observados no objeto licitado;

•

24. - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
24.1
Para cumprimento do estipulado nesta licitação, o Município utilizará as Notas de Empenho,
sendo que todas as condições são as estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
24.2 São partes integrantes deste Edital, os seguintes anexos:
1.
Anexo 1 - Minuta do Contrato,
2,
Anexo II — Termo de Referência,
3.
Anexo III — Modelo Proposta de Preços,
4.
Anexo IV - Modelo de Declaração de Atendimento ao Art. 70 da CF,
S.
Anexo V — Declaração de Aceitação das Condições do Edital
6.
Anexo VI — Declaração de Enquadramento como ME EPP,
7;
Anexo VII - Dados Para Assinatura do Contrato,
8.
Anexo VIII - Declaração de que atende o art. 90, inciso III, da Lei 8.666/93,
9.
Anexo IX — Declaração negativa de inidoneidade,
10. Anexo X - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação
24.3 O resultado da presente licitação e quaisquer decisões tomadas pelo Pregoeiro serão
afixados no quadro de avisos da proponente e/ou divulgado pela internet;
24.4 É vedada á exigência de:
24.4.1 Garantia de proposta (caução);
24.4.2 Aquisição do Edital pelos licitantes, como condição para participar no Certame;
24.4.3 Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do Edital, que não
serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e os custos de utilização de recursos de
tecnologia da informação, que serão de dois e meio por cento do valor arrematado.
24.6 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou
omitidos da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços respectivos
serem prestados à Prefeitura Municipal de SAUBARA, sem quaisquer ônus adicionais.
24.7 Os casos omissos ou pendentes no presente Certame serão solucionados pelo Pregoeiro;

25. — PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA DE SAUBARA - Designados
pelo Decreto n°. 070112020 de 26 de março de 2020.
26. — FORO
26.1. As eventuais medidas judiciais decorrentes deste Edital e seus anexos e da interpretação de
seus correspondentes termos e condições, deverão ser propostas no Foro da Comarca de Saubara
/BA; Com exclusão de quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.
Saubara, Bahia. 30 de abril de 2021.

Wellington Araújo Pimenta
Pregoeiro Oficial
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 02912021
ANEXO 1
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE SAUBARA E A EMPRESA

CONTRATO N° _j2Oxx

Ø

O MUNICíPIO DE SAUBARA - BAHIA, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ no
13.040.23310001-60, com sede à Rua Ananias Requião, 04 - Centro, Saubara, CEP 44.220-000,
neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sr'. Marcia Mendes Oliveira de Araújo, maior,
brasileiro, capaz, inscrita no CPF sob o n°
-, residente nesta Cidade de Saubara - Bahia, com
interveniência do Secretario , brasileiro, de agora em diante denominado CONTRATANTE e do outro
lado empresa , situada à_ - BA, inscrita no CNPJ sob o n° , neste ato representada pelo Sr.
brasileiro,_, portador do R.G. n°
- 55Ff -, inscrito no CPF/MF sob o n°
,
a
seguir
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento, autorizado pelo
despacho constante no Processo Administrativo n° 009712021 na Modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N° 02912021, Tipo Menor Preço POR LOTE, que se regerá pela Lei Federal n°
8.666193, Lei Federal n° 10.520102 e Decreto 10.02412019, diplomas que as partes se sujeitam a
cumprir; e também sob os termos e condições estabelecidas na proposta apresentada pela empresa,
que -é parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, mediante as cláusulas seguintes:
1. - CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
1.0.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Pedra Bruta, Matacão,
Pedra Brita, Pó de Pedra e Gravilhão, para atender as necessidades do Setor de obras junto a
Secretaria de Administração deste município. Conforme especificações e quantitativos constantes
neste Edital, seus anexos e na PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA.
2. - CLÁUSULA SEGUNDA -.DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1.
O valor global do presente contrato é de R$ ... ( ... );
2.2.
O pagamento referente ao objeto deste contrato será efetuado pelo Município de SAUBARA,
após o efetivo recebimento do objeto, em até 30 dias após a apresentação da Nota fiscal, que deverá
ser atestada por funcionário responsável;
2.3;
Caso o licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a
Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,
conforme legislação em vigor;
2.4.
Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas,no todo
ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada para efeito de pagamento a
data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado;
2.5.
A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os
tributos, contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas
incidentes sobre o objeto do contrato, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa
avaliação, para efeito de solibitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela Autoridade
Superior;
2.6.
Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se
alterado ou criado após a data de abertura da licitação e que venha expressamente a incidir sobre o
S
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objeto deste contrato, na forma da Lei;
2.7.
Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA por produtos/serviços
adicionais que não tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo;
2.8.
O Município de SAUBARA reserva-se ao direito de suspender o pagamento se a
prestação/fornecimento não estiver de acordo com as especificações constantes no edital, seus
anexos e na proposta.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO
3.1. A forma de fornecimento do objeto deste contrato será parcelada
4. - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
4.1.
O prazo de vigência e contratação é de 12 (doze) meses.
4.2.
Poderá este contrato sofrer aditamento, de acordo com a Lei Federal 8.666193 e demais
dispositivos aplicáveis, mediante celebração de termo aditivo.
S. - CLÁUSULA QUINTAS DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
5.1. Oè recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste •Contrato
correrão à conta da seguinte Dotação:
Unidade: 0302
Atividade: 2006 11011
Elemento de despesa: 3.3.90.39.0014.4.90.51.00
Fonte de recursos: 00 142
6. - CLÁUSULA SEXTA DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
entrega dos produtos objeto deste contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente,
quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48h (quarenta e oito) horas da ocorrência,
ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;
6.2.
Fornecer os produtos de acordo com as especificações constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de
expediente da Administração;
6.3.
Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dôs prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
6.4.
Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato;
6.5.
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e a terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos
decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por
exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão
ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
6.6.
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6:7.
Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução do contrato;
6.8.
Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como
observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
6.9.
Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga,
visando à perfeita execução deste contrato;
6.10. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos produtos;
6.11. Trocar, as suas expensas, no total ou em parte, o(s) produto(s) que vier (em) a ser
recusado(s);
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612. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos produtos,
indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total;
6.13. Aceitar, nas mesmas'condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
6.14. Disponibilizar atendimento telefônico exclusivo para recebimento das chamadas durante a
vigência deste contrato;
6.15. Entregar os materiais solicitados em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
Ordem de serviço;
6.15. 1. Os produtos serão ser recebidos, da seguinte forma:
a)
PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da conformidade
das especificações dos materiais com aquelas estabelecidas no Edital e na proposta comercial;
b)
DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
provisório, após a verificação das especificações e quantidades dos materiais;
6.16. Deverá a CONTRATADA, ainda, obedecera todas as demàis especificações constantes no
Termo de Referência anexo ao Edital, que é parte integrante deste contrato.
7. - CLAUSULA SETIMA — DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
7.1. Fica estabelecido que, na hipótese de a CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA
qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando
como renúncia de exigi-Ia em oportunidades futuras.
8. - CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1.
Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar o objeto
contratado, dentro das normas do Contrato a ser assinado com base neste objeto;
8.2.
Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências do Contrato e do objeto contratado, podendo rejeitar no todo ou em parte
os materiais fornecidos em desacordo;
8.3.
Notificar por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso de
execução do objeto, fixando prazo para sua correção;
8.4.
Prestar informações e esclarecimentos necessários à realização deste objeto;
8.5.
Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado por servidores especialmente
designados (se necessário);
8.6.
Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste
contrato;
8.7.
Verificar e aceitar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as
quando inexatas ou incorreta&
9. - CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
9.1. Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá e/ou cederá, no todo ou em parte, a
execução do objeto do Contrato, ressalvadas as subempreitadas de serviços especializados, se for o
caso, as quais serão previamente submetidas à fiscalização para autorização.
10. - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1, Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e
criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
10.1.1. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves,
10.1.2. Multa por atraso imotivado da execução do objeto do contrato, nos prazos abaixo definidos:
a)
0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual,
ou nos prazos parciais das Ordens de Serviços/Fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
b)
0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido
e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez,
limitadas a 20% do valor da ftura;
c)
0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas
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reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.
10.12.1. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor
atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao
interesse público e da possibidade da rescisão contratua(;
10.1.3. Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:
de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze)
a)
dias;
de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no
b)
âmbito da Administração Pública Municipal.
10,1.4. Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo
causado à Administração Pública Municipal, quando:
Não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de
a)
10%a20%;
Paralisar a execução do objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à
b)
Administração: multa de 10% a 20%;
Fornecer o objeto em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de referência,
C)
que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança das
pessoas: multa de 10% a 20%;
10.1.5. Declaração de inidorjeidade para licitar e contratar com a Administração Pública quando o
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 10.1.3 e 10.1.4;
10.2. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja em
vigor; impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até
o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta;
10.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade
aplicada;
10.4. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco)
dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério
do MUNICIPAL DE SAUBARA;
10.5. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá
pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente;
10.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do
grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública
Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato;
10.7. As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular do MUNICIPIO
DE SALJBARA, permitida a delegação para a sanção prevista no subitem 10.11, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vistas;
10.8. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prãzo máximo de 46 (quarenta e
oito) horas, após prévio -processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado
da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa.
11.- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal
8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela
lei e neste contrato;
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o direito à prévia e ampla defesa;
11.3. No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do que
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tiver sido efetivamente fornecido e aprovado pelo CONTRATANTE
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12. - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A execução do objeto contratado será acompanhada por servidor indicado pelo Município de
SAUBARAJBA, denominado FISCAL DO CONTRATO (se necessário), por meio de Portaria, a quem
caberá o acompanhamento, a fiscalização, gerenciamento do contrato e a certificação da nota
fiscal/fatura correspondente ao objeto executado;
12.2. As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas à contratada
para retificação e reapresentação, acrescendo-se, ao prazo de vencimento, os dias que se passarem
entre a dada da devolução e a da reapresentação;
12.3. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.
13. - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA E DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
13.1. Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no Edital referente ao PREGAO ELETRONICO N° 02912021, constante do Processo
Administrativo n° 009712021 e na Proposta de Preços da CONTRATADA;
13.2. Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei
Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações.
14. - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
14.1. O MUNICÍPIO DE SAUBARA não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou
obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, bem como
pelas despesas provenientes de eventuais trabalhos noturnos, decorrentes da execução do objeto da
presente licitação, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA;
14.2. O MUNICÍPIO DE SAUBARAI não será responsável por quaisquer compromissos assumidos
pcb CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, ou por qualquer
dano material e pessoal causado a terceiros, bem como pela indenização a estes em decorrência dos
seus atos, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
14.3. - Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será, sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma
produzirão efeito.
15.- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de SAUBARA, Estado da Bahia, como o competente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
E por estarem assim; justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 03 (três) vias de
igual teor.
SAUBARA - BA, XX de xxxxxxx de 2021.

MUNICíPIO DE SAU8ARA
MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAÚJO
CONTRATANTE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INTERVENIENTE

CONTRATADA
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PREGÃO ELETRÔNICO
N°02912021

ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Pedra Bruta, Matacão,
Pedra Brita, Pó de Pedra e Gravilhão, para atender as necessidades do Setor de obras junto a
Secretária de Administração deste município, conforme especificações e quantitativos constantes
neste Edital, seus anexos e na PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA.
1.1:

ia

A entrega do produto e/ou prestação dos serviços será realizada de acordo com a
necessidade da contratante que estipulará o quantitativo a cada solicitação.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.10 presente objeto tem como justificativa atender as necessidades do setor de obras juntamente
com a secretaria de Administração e Fazenda para utiliza-los quando for necessário em obras no
município, bem como em seus distritos.
3. NA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO OBRIGA-SE A CONTRATADA A:

Ø

a) Executar os serviços em conformidade com o estabelecido neste Termo de Referência;
b) Apresentar documento fiscal especifico discriminando o produto e/ou serviços fornecido, com
indicação de preços unitários e totais;
c) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do Contratante;
d) Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrente de culpa
ou dolo, durante a execução do serviço, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante;
e) Solicitar em tempo hábil todas as informações de que necessitar para o cumprimento de suas
obrigações contratuais;
f) Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, durante a execução do instrumento
contratual, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
g) Executar os serviços de boa qualidade, de acordo com os padrões exigidos pela secretaria.
h) Atender as solicitações, podendo esta solicitação ser aumentada ou reduzida semanalmente, ou a
qualquer tempo, nos limites estabelecidos no artigo 64, § 1 0 da Lei 8.666193;

4.

NA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO OBRIGA-SE A CONTRATANTE A:

a) Prestar informações e eslarecimentos que venham ser solicitados pela Contratada;
b) Notificar, por escrito, à Contratada quaisquer irregularidades encontradas nos produtos fornecidos
e/ou prestação de serviços;
c) Atestar a(s) Nota(s) Fiscal (is) correspondente(s), após o aceite dos produtos fornecidos;
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;
e) Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade
dos produtos/serviços;
f) Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e fiscalização
dos produtos/serviços ofertados.
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão a contar da dotação orçamentária:
Unidade

Projeto/Atividade:

:0302

200611011

Elemento
despesa:
3.3.90.30.00 /
4.4.90.51.00

Fonte
00142

O prazo de vigência Oo presente contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e terá a
duração de 12 (doze) meses, conforme dispõe o artigo 57, da Lei n°8.666/93.
5.1.

6. PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
São descritos a seguir, as especificações técnicas, õ quantitativo estimado e as condições
§J
dos produtos, objeto deste Termo de Referência:
LOTE 1

1

PEDRA BRUTA

M3

500

2

MATAÇÃO

M3

500
300

3

PEDRA BRITADA 1

4

PEDRA BRITADA 2

M3
M3

5

PÓ DE PEDRA

M3

6

BRITA GRAVILHÃO

300
500
500

Valor Referencial: R$ 409.080,00

7. DAS EXIGÊNCIAS
Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade, através de apresentação de um ou
n.
mais atestado fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
8. CONDIÇÕES GERAIS
ai. Os produtos/serviços cotados deverão atender às especificações e quantitafivos constantes neste
Termo de Referência;
As quantidades descritas são estimativas para fornecimento durante 12 (doze) meses em
entregas e quantidades definidas de acordo com as necessidades desta Prefeitura.

9. bo PRAZO. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA.
O Órgão entrará em contato com a Contratada, conforme sua necessidade para que a mesma
realize a entrega dos produtos, oportunidade em que será solicitada a assinatura da respectiva
Autorizaçãô de Fornecimento/Prestação de Serviços — AF, que deverá ocorrer no prazo máximo de 03
(três) dias úteis.
az Os produtos e/ou serviços deverão ser fornecidos/executados após assinatura da AF a Prefeitura
acionará a Contratada para que a mesma realize tal solicitação, sendo aberto um "chamado" contendo
a quantidade, no atendimento ao chamado.
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Os chamados poderão ser realizados por e-mail ou fax, sendo necessária a confirmação do
recebimento da solicitação por meio telefônico ou outro meio de comunicação a ser acordado pelas
partes.
a& Os produtos/serviços deverão ser entregues/executados em local indicado pela solicitante e de
acordo com as especificações deste Termo de Referência;
A entrega deverá ser em horário comercial, de acordo com a necessidade, observado as
determinações contidas no Termo de Referência;
9.6. A falta do produto/serviço, cujo fornecimento incumbe à Contratada, não poderá ser alegado
como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto deste
Termo de Referência, e não eximirá a fornecedora das sanções a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.
ar Em hipótese alguma serão aceitos produtos/serviços em desacordo com as condições pactuadas,
ficando sob responsabilidade da CONTRATADA o controlo de qualidade do fomicimento, bem como a
repetição às suas próprias custas para correção de falhas, visando à apresentação da qualidade e
resultados requisitados.
10 PAGAMENTO
10.1. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de verificação do
adimplemento do objeto licitado.
10.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da contratada.
10.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá 30 dias após a data de sua apresentação válida.
jQj O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.
jp A contratante descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na entrega
do objeto ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.
jAs faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos
impostos relacionados com a prestação do serviço e/ou fornecimento no mês anterior à sua realização.
ler A licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para
, pagamento do objeto desta licitação, mediante acesso de sistema informatizado da Secretaria da
Fazenda devendo ainda ser encaminhadas para o e-mail: comprassaubaragmail.com , nos arquivos
com extensão XML e PDF.
iaa. Por força do contido no Decreto Federal n° 7.50712011, para pagamento dos valores devidos, as
empresas preferencialmente deverão manter conta corrente no Banco do Brasil, ou em caso da conta
ser em outro banco, as tarifas bancárias decorrentes da transferência serão descontadas dos valores
devidos ao fornecedor
11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO.
iii. As obrigações assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as
condições avençadas e as nqrmas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial.
Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas
fl
nos arts. 73 a 76, da Lei 8.666193. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a execução do
objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento
contratual.
ria. A execução do objeto será fiscalizada e gerenciada por representante da Contratante,
especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado pela área gestora, doravante
denominado simplesmente Unidade Fiscalizadora.
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A Unidade Fiscalizadora da Contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do objeto, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de:
a)
Atestar as notas fiscais correspondentes à execução do objeto contratual;
b)
Solicitar à Contratada e seus prepostos ou obter da Administração, tempestivamente, todas as
providências necessárias para a boa execução do objeto contratual;
e)
Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do objeto e, em
especial, na aplicação das sanções estabelecidas;
d)
Fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas integralmente as
condições estabelecidas;
e)
Determinar o que for necessário à regularização de faltas verificadas;
t)
Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela Contratada de qualquer
exigência sua;
g)
Documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da
Contratada;
h)
Lavrar o termo de recebimento definitivo do objeto contratado.
iii. A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
Contratada pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
114.

12. DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1.

A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua rescisão

administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8 .666193 e posteriores alterações,
comas consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa contratada
direito a qualquer indenização.
12.2. A rescisão contratual poderá ser:

12.2.1. Determinada por atounilateraI da Administração, nos casos enunciados nos incisos 1 a XII e
XVII do artigo 78 da Lei 8.666193.

12.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo

o

licitatório, desde que démonstrada conveniência para a Administração.

13.. DAS SANÇÕES
jj. O descumprimento, por parte da Contratada, das obrigações contratuais assumidas, ou a
infringência dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação das sanções preyistas nos arts. 86 e
87 da Lei n ° 8.666/93, que se encontram indicadas abaixo:
a) Advertência, por escrito, sempre que forem constatadas falhas de pouca gravidade;
Pelo atraso na entrega dos produtos em relação ao prazo estipulado: multa de 1% (um por
b)
cento) do valor dos produtos não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do
valor dos produtos;
Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do produto, caracterizada em dez
e)
dias após o vencimento do itazo de entrega estipulado: multa de 20% (vinte por cento) do valor dos
produtos;
d)
Pela demora em substituir os produtos rejeitados, a contar do terceiro dia útil da data da
notificação da rejeição, multa de 2% (dois por cento) do valor dos produtos recusados, por dia
decorrido, até o limite de 05 (cinco) dias.
e)
Pela recusa da Contratada em substituir os produtos rejeitados, entendendo-se como recusa a
substituição não efetivada nos 05 (cinco) dias que se seguirem à da rejeição: multa de 20% (vinte por
cento) do valor dos produtos rejeitados;
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Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Contratante
f)
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, nos moldes do
art. 70 da Lei n° 10.52012002;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
g)
Municípios quando a Contratada deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave,
dolosa ou revestida de má-fé.
A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no caso de suspensão de licitar, a Contratada será descredenciada por até
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais
comunicações legais (art, 70 da Lei 10.520 de 17107102).

in.

•

-•

Antônio Raimundo de Araújo
Secretária Municipal de Administração e Finanças
APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERENCIA

o
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 02912021
ANEXO III
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
1—OBJETO
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Pedra Bruta, Matacão, Pedra Brita, Pó de
Pedra e Gravilhão, para atender as necessidades do Setor de obras junto a Secretaria de
Administração deste município, conforme especificações e quantitativos constantes neste Edital, seus
anexos e na proposta de preços da CONTRATADA.
1 - DESCRIÇÕES E QUANTITATIVO:

1

PEDRA BRUTA

M3

500

2
3

MATAÇÃO

M3

500

PEDRA BRITADA 1

M3

300

4

PEDRA BRITADA 2

5

Pó DE PEDRA

300

1 BRITA GRAVILHÃO

6
VALOR TOTAL:
VALOR TOTAL POR EXTENSO:

M3

500

M3

500

LII
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Declaro para os devidos fins que estão incluídos no preço total acima descrito todos os custos diretos
e indiretos decorrentes da prestação do serviço, objeto desta licitação.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias),
FORMA DE PAGAMENTO: conforme edital
PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme edital.

o

(cidade) (estado),

de

de 2021.

Assinatura Licitante/Carimbo

OBSERVAÇÃO: As Propostas de Preços deverão ser preenchidas em papel timbrado da
licitante

o
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PREGÃO ELETRÔNICO
N°029/2021
ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
AO INCISO XXXIII DO ART. 7 0 DA CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666193, acrescido pela
Lei n.° 9.854199, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
de

de

).

. Local e data

Assinatura e Carimbo
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PREGÃO ELETRÔNICO
N° 02912021

ANEXO V..0 REDE NCIAL

A empresa ..........................com sede na Rua ...................... N° ... Bairro .............. inscrita no CNPJ/MF
sob o N° ............................... credencia o senhor(a)
................................................(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
Identidade n° ...............expedido pela ...........
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o no .....
• residente à rua ....................................................n° ........como meu mandatário, para representar
esta empresa, com podere para praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento
licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico n° xxx/xxxx, em especial apresentar documentos, prestar
declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar contra razões de recursos, desistir de
prazos de interposição de recursos e do direito aos mesmos, a que tudo será dado como bom, firme e
valioso.

de

de

. Local e data

Assinatura e Carimbo

o
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PREGÃO ELETRÔNICO
N° 02912021
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E DA
CONTRATAÇÃO
1- Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da
Lei 8.666193 e suas alterações e às cláusulas e condições para a licitação supra, contida neste Edital.
2- Propomos fornecer ao Município de SAUBARA - Bahia, pelos preços indicados na proposta em
anexo, o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório.

o

3- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridas, e o prazo início da execução
é imediato a partir da assinatura do contrato.
de

de

. Local edata

Assinatura

o

1I
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PREGÃO ELETRÔNICO
N° 02912021
ANEXO VII - MODELO
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP
(Nome empresarial da licitante), por meio do seu responsável legal e Contador ou Técnico Contábil,
declara, sob as penas da lei, que: no 123106;
a) enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu limite fixado nos
incisosi e II, ai. 30, da Lei Complementar
c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no ai 3 0 , § 40, incisos 1 a
X, da mesma Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
________ em de

de 20xx.

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa.

0
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PREGÃO ELETRÔNICO
N° 02912021

ANEXO VIII. MODELO
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

DADOS DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02912021 PROCESSO N° 009712021
OBJETO:

•

DADOS DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL
CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:
TELEFONE: FAX: EMAIL:
BANCO (NOME/N°): AGÊNCIA N°: CONTA CORRENTE N°:
DADOS DO RESPONSÁVEL PARAASSINATURA DO CONTRATO
NOME:
RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR: CPF:
__________ de

o

de

. Local e data

Assinatura e Carimbo
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PREGÃO ELETRÔNICO
N° 02912021
ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO O ART 90, INCISO III, DA LEI 8.666193

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada
pelo Município de SAUBARA na Modalidade Pregão Eletrônico n° 02912021, do tipo Menor Preço
POR LOTE que objetiva a (
), com data da reunião inicial marcada para o dia -de — de
20xx, às_ :
horas na sala Da Comissão Permanente de Licitações - COPEL, que no
possuímos servidor público municipal em nosso quadro técnico, conforme determina o art. 9 0 inciso
III, da Lei 8.666193.
,

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
CNPJ: 13. 040.23310001-60

PREGÃO ELETRÔNICO
N° 02912021
ANEXO
MODELO DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada
Edital
n°
Pregão Eletrônico,
Modalidade
na
SAUBARA
pelo Município de
de
), com data da reunião inicial marcada para o dia
objeUvaa (
02912021,
que
horas na sala da Comissão Permanente de Licitação - COPEL, que
de 2021, às não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.
•

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.
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OBS.: Usar papel timbrado da sociedade empresarial
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PREGÃO ELETRÔNICO
N° 02912021
ANEXO XI
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO

lo

.....................................................(empresa), Inscrita no CNFJ n ° ......................,declara
para os fins de direito, que não possui qualquer fato superveniente impeditivo de se habilitar, licitar ou
cadastrar, na forma do inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, comprometendo-me ainda a manter
atualizado a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
inclusive INSS e FGTS, e Certidão Trabalhista.
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Obs: a Declaração deverá ser efetuada em papel timbrado.
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