Diário Oficial do Município

Quarta-feira, 03 de junho de 2020

Prefeitura Municipal de Iraquara-BA
quarta-fuira. 3 df junhu de 2U20 | Anu Vll - Edição n'* 00667 | Caderno 1

Diário Oficial do MuitiCÍplO

006

Prefeitura Municipal de Iraquara
Pregão Presenciai

RESULTADO DE JULGAMENTO
HREGÃO PRESENCIAL n“ «111/2020

A Pregoeira Oo Município de Iraquara torrra público para conhecimenio dos Interessados, que
ficou como vencedor da presente licitação, que tem como objetivo; registro de preço para contratação de
empresa especializada para fornecimento de maienais de construção para atender as necessidades das
diversas secretarias desse município, tipo. rnenor preço por lote, observado as condições e prazos
edítallcios para entrega dos mesmos, com parâmetro mínimo de desempenho e qualidade, bem como as
especificações técnicas constantes no anexo l. parte inseparável do Edital PREGÃO PRESENCIAL n°
010/2020, a empresa: DEYSE PIRES ALVES, inscrila no CNPJ N' 21.625.179/0001-42, vencedora do
lote III, com o valor global do lote de RS 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais). 0$ lotes I e II foram
desertos por rião comparecer interessados na licitação. Iraquara. 20 de maio de 2020. Zandra Vieira dos
Sanlos - Pregoeira.

TERMO OE ADJUDICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Iraquara ■ Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições e tendo em vista o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial n*
010/2020, aberta e julgada no dia 20 de maic de 2020 às 09 00 horas, resolve, declarar vencedor da
licitação, objetivando registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento de
materiais de construção para atender as necessidades das diversas secretahas desse município, tipo:
menor preço por lote, a empresa: DEYSE PIRES ALVES, irtscrila no CNPJ N" 21.625.179/0001-42,
vencedora do lote III, com o valor global do lote de RS 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais). Os
lotes I e li foram desertos por não comparecer interessados na licitação. Iraquara, 20 de maio de 2020.
Zandra Vieira dos Sanlos - Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Iraquara - Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, resolve acatar o Parecer
da Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, e HOMOLOGAR o resultado da
licilação na modalidade de Pregão Presencial n° 010/2020, aberta e julgada no dia 20 de maio de 2020.
deixando de homologar os lotes I e II por terem sido desertos, e tendo como vencedor a empresa: DEYSE
PIRES ALVES, Inscrila no CNPJ N’ 21.625.179/0001-42, vencedora do lote III, com o valor global do lote
de RS 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. Gabinete do
Prefeito, 22 de maio de 2020. Edimáno Guilherme de Novais • Prefeíio Municipal.

'•EXTRATO OO TERMO OE CONTRATO N.» 155/2020"
Ref. PROCESSO n.» 1010505/2020, Pregão Presancial n® 010/2020 CONTRATANTE: Prefeitura
Municipal de Iraquara CONTRATADA: DEYSE PIRES ALVES, inscrila no CNPJ N® 21.625.179/0001-42,
vencedora do lote III. com o valor global do lote de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais).
OBJETO: registro de preço para conb-alação de empresa especializada para fprnecimentp de materiais de
construção para atender as necessidades das diversas secretarias desse município, tipo: menor preço por
lote. PRAZO: até 24 de maio de 2021. Iraquara, 22 de maio de 2020. EDIMARfÒ GUILHERME OE
NOVAIS, Prefeito Municipal.
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Prefeitura Municipal de Iraquara
Pregão Presencial

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL n» 010/2020. Data. 20 <Je maio de 2020. Hora: 09:00.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO OE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSID/UOES DAS DIVERSAS SECRET/IRIAS DESSE MUNICÍPIO.
Retirada do Editai sara no site www.iraquara.ba.gov.br, inforn'.oçõas e esclarecimentos serão prastatioa no
Departamento de LictCaçOes da Prefeitura Municípaí de Iraquara, situado à Rua Rosalvo Félix,
74, Centro,
IRAQUARA-Ba, no hiorário de 08:00 ás 12:00 horas. CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE.
IRAQUARA/0A, em 07 de maio de 2020. Zandra Vieira dos Santos- Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

AVISO DE UOTAÇiO
PAESto PRESENOAL M< i;-2020-PP

AVISO Ot UaTA(AO
PRECtO PRESENCIAL N< 10/2M0

Objeto: AquniçSo de Loie I unilorme. tecidos e aviomcntos a lote II Metcrlal de
proieçSo e Se|uran(a para Profrssionais da secretaria de saúde, con^ obictlvo de atender
das demandas do Tvindo Municipal de Saúde d»* Ibiture-Ba. Tipw • Menor Pr^çu Por Loie.
Abertura 19/0S/2020, is 08:30t>s Loc.ll. Sede da Preleitura Municipal de ibítiara.BA O
disporiivul
Edital
citara
301
«ntoressadu*
no
srte
nnps*//io org br/Oa/iDitiara/transpnrencia/iieiiacoesNovo

Dl« 7D/DS77d20 às 9h. Objeto: lorneciioento de miteriiis de constivsSo. Ediul'
www.lrdqkiera.be.gov.br. iiifonnatões: rte CPU de 6 às I2It. Menor prcqo por lote.

ARÔWO ViCiRA SANTOS
Pregoeiro
-j
M

EXTRATO OC TERMO AOTTIVO

|i

ESKCIE; Termo Adn«vO n* 001 do Contrato n«. 09S/2019 • ProceSM AdnvniStratiwo n».
01S/3019 • Edital de Chamamento PuOico/Credeririameiiie n> 003/2019^L/FMS/BA •
CONTRATANTE: Mui^UipiO de Ibotirema através do Fundo MuAí<lpa1 de Saúde,
CONTRATADA: LaboratoHo de Prptese Rossala Ltda; 06/ET0. ProrroRar 0 praio de vi|éncia
com renuncia o revisão e/ou reajustsmento. e nlterar ot dotações orç.imentánas:
Fundamento
lei
8.66C/93;
Rcc.
Orç.;
Legal
SIGNAIÁRIOS
C2.0a.00l/20S9/Í.i,9,0 30,00 CO/O U4/0214/6102:
Pelo
Contratante,
Secretário Mun de S.uide Ademiicon M Santos, e pela Contratada. Sérgio Augusto
Rossafa.
EXTRATO OC TERMO ADOIVO

J

ESPÉCIE. TetPKF Adn..o n« 0U2 dO Contrato ffl 123/2018 * PtedfSSO Admirusvativo ot.
022/2018 • Ptejtúo presencal n» OOS/2018 PMI/SA
CONTRATANTE: Munc^ de
Ibolirama. CONTRA3AOO. >N$TITUTO MUNICIPAI Ol ADMIWSfKAÇAO PORUCA > IMAP,
OOJFTO: Pnxaoiar ptaiode «igénctai FUNDAMENTO LEGAL, AtC %?. nustf IV da Lei Federal
n* 8.666/93: SiGNATARlOS: Pela Contratante, PreteXo Municipal* Odudir Terence Lessa U
de Oiivere. c pc4u Contialado Ròmulo Augusto $, Santana,

b

N> S6, quinu-(e<rs. 7 d« maio de 2070

PREFEITURA MUNICIPAL OE IBITIARA

PREFEHURA MUNICIPAL DE l80TiRAMA

PHEGAO

AVISO OE UOTACAO
N» 7/3020.PMI/BA

I 6
l'

7ANDRA VIEIRA DOS SANTOS
Pregoelrb

PREFÇITURA MUMOPAL DE ITAJUÍPE
AVISO Oi CHAIMAIMNTO MUCO N» 2/20»
A AACREiruhA , corn fiAcro op AfTtCO 2S. uput. d* U* 8.06^3 e no Art 61«
Sesuinm 99
9 433/200$ tmna púbfico. o abOftura de pre««s*o de Credenõamente N*
002/2020 dKCiAadO 9 CONTRATAÇAo OE RESSOAS JUHIORCAS OU FISKAS PARA
PRESTA<A0 OC SERVIÇOS MÉDICOS (EXAMES OC IMAGENS. EXAMES LABORATORMS.
GRURGIA OFTAlMOlÓGiCA E CONSULTAS COM ESPCClAUSTAS) VISAHOO A COMPOSIÇAO
OA RCOE OC ATCnçAO RAsiCa. O p<»o de credceelimtnte Mri nd p dia 31 de deienibre
de 2020 a panír da puWKaçlo do prewnte aviw. 0 Edital encontra-se a dlsposí^ dos
interessados na saia de UcítatOes, na sede da Preíoiíura Munieipai, Praça Adooias Eilho. n*
l&-ceniru. CEP: 4S.630 000 rta|wípe • Bahia no horirko das 0S:00 Ss 13:30. ou através do
Co'<e<o eletrônico: ltcll8ítajuipel|>hotmail.cfífn A entrefa dos envelopes com os
documentos poderá ocorrer a partir do día 04 de maio de 2020. Outras informações péh
telefono {79| 3238'1712 ou e-maH: lic>taítajulpe9hotmell.eem.

I

CHARLES OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAPICURÚ
AVISO DE UOTAÇAO
PREGAO ELfnOWCO N* 1/2020
PAD N* 094/2020. Objeto: Fcrriecunerito de Medicamomo» dwerws IfannScia
Rasca. Ho6pit.*. CAP*$ e p$f) e Hospnalares pata manutençSo da $ecreuna de Saúde deea
Muncipto O cvruine será realiudo no dia 19/0$/2020. as l$h Rewada de Edtlai site
liap curu.baidov br: e*i<c<tacoes e no setor d« lotações de sefunda a seaia-letra das OSh as
12h Tcl 17Si M30>223S

presencial

0 Rrpgoeiro da Proleituia Muniapal de ibetirama corriLm«ra aot intq;r«sMdos
gue SC encontr,)
a liCKacáo na rnoa?1id.ide i^REOAO PRISlNCiAL
0OV2O2CPMi/OA, de llpo itienor preço por itcm. tende ccnio ubjelo contrjtaçJo de empresa
cipccialitada no forneCFmpnto de totas b/,sicas. comg aumito ahmentaçdu par» atender as
famnias em utuaçõo de ««ilnerabiiidade social e oter^ònica. no enfrentamento da
Randenua COViO*l9. np Munkrp<0 de ibotirama-BA, pue terá rcalltadá no d'a 19 de maio
de 2020, ás 08 30 n. im sala dc lic«taçòe^ desta PtefeXura O ednal e as •nformacâes
pcxlerdo ser adqwndos na àtde du l^rtHeiturB d»s 8.00 ás 13*00 h pelo lelrlone 77 3698*
ÍS12
NEYLON NICHElLE PÉREiRA DC SA TElCi

FREFEITUKA MUNICIPAL OE IGUAI

lAnOLl D. DOS SANTOS
Pregoelro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
AVISO DE LfOTACAO
TOMADA OE PREÇOS NI 1/2830
O Munidplo de itapiianga • 8A teakaré iKüaçSo na rrtedalldade Tomada de
Pieçoi ne 001/2020. em 22/D$/2O20 ás 9:00h. em sua sede. pue visa • conirTCaçâo de
emprvM da irea dt etigerAaria para eaecuçlo da obea de Painmentaçio e Orenagein da
Rua de Ur|o e Travessa José Macedo r>o IXstrtte dt Calunde Os intcrcuados poderSe
faier a leitura do eoital $tte oficial do Município, bem como tts Sala da ComJnSo de
LjcHaçSo, na sede da PrelcXura no horáno das 0d:00 ás 13 00 he'as. Maores mfortnacõea
pelo Tel
1731 3M6*244S Oivulsaç3o dos Ovtres ates • Diário Ofmal-Siie
WWW itapitanga ba.iov.br.

AVISO 06 UCITAÇAO
PREGAO presencial Nt 18/202P
PROC. ACM 070/2020
A PRÉGOÉiRA 00 MUNiCiPiO DC iGUAi. ESTADO DA BAHIA, designada pelo Aio
n9 OOV2017. torna publico a roahraçáo do Pregão Presencial N' 818/3020. no dia
2UvDS/2C28. ás 09H0U. no DCCL - Departamento de Comptat. Contutoi e llotdç&es. no
Prédio da Prefeitura Mumc»pai ite Igual. SFto a Ptaço Manoil Novaes. 08. Centro, cujo
ubjeto é 4 para contralacAo cie Empresa pjru fornccimenTo de peças e accssârios para
veículos leves « peudos do Mtinicipto, assim ,.(rmo de previaçáo oe >erv»çws mecânicos e
iitio de obra, se'«içus dr jl.uJiainento. laionceainento e cambaRein de roda» e pneus de
veiculos «ves « utriitúnos. dutjntv o ano de 2020 túo*s mil e vfMel. contvrme esneolicado
no EdXal de tkitaCAo e mediante condições estabelecidas na Lv< Fedsial <>*. lOiiO/02 e
Lei Fedetai n« 8 666/9» O Edital completo estará drspenivel no IXCi - Oeptrt^enio de
Compras, Conualos e liciiatOev nu Pred-n da Pre/eüura Munkipal de iguai. uto á Praça
Maiioei Novaes, OS. Centro, «tos OBhuu ás I2h00.
EDINEiOE LOU5AOO OE AIMEIOA DE OLIVEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ
AVI50S DE IKITAÇAO
TOMADA DE PR6C05 N* 2/2820

%■

I

•á

ISSN 1677-7069

O Presidente da CPL re3i«rara a Tomada de Preços nv OU2/2028. na sede da PMi em
26/05/3020 às 09h08fttin (ttorár.o vigente na Oahiaj para cenlrataçáo de empresa
esoectalitadv nn ramo de crriivnharia para a cuecuçáu da obra de conclusáo üa Quadra
Lscolar Coberta tom Vesilano ria Carola M Paitor h iuIu no Mutueipio de Ipíau Bahia Tel
(73)
3313 2836
Iditai
e
divulgação
Oc;
demais
atos
do
certame
WWW doem org bt/Oâ/ipiau

CIE8SON SANTOS MCREiRA
Presidente de CPc

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
AVISO DE UCITAÇAO
PREGAo eletrônico NI 26/3830
Cujo oOjeio é 9 Aguoiçâo de Máscaras Cirúrgica Descartável, Máscaras de
ProteçSe RespílrarOria PPFljSJ sem valvula e Máscaras de PretrçBo Respiratória PFP3<S) N9S
sem válvula destinadiis a prgiecâo dos prohssionaK de saúde no Lombate ao Cotonavirvs
EdrtJt dlspont«r«i n» sdio www iic«tacoos*e.cem.br.
Rccebiriwnto oas propostas a partir dO dlá 07.0$.2038 ás 14:00 horas. Inicio da
sessóo da drsputa ne dia 2).0$-2020 às 09K1D horas. Tel (73)3S^*9$90. Jaguaouaro. 07 de
maio de 3020.
lUANA OAAIASCENO
Rreieeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
AVISO D( UCITAULO
MESÂO eictrOniCO N« 671020
Objete: serviços da licenciamento de software para medtrnlMçSo da gestèo tributária
munkipal. eern eessáo da direXo de uso. Instalaçáe. Implementaçáo. treinamento.
custontItaçEo. mlgraçlo. eonversSo de dados. adequacEo. assistência n suporte tícnkes.
atwalicáÇáo tecnolOgica dos sistemas contratados. Inicio dO recebimento das propostas
19/0S/2830 ás 8S Abertura de propostas: 21/05/2020 ás 9h Seiii.. públi»: 21/05/2820
s«
Menor
preso
global.
Edital
13h.
LieilHio
(81437&J
http.//pm^uie.ba.io«nbras4.org.br/diano c
w.llcitacees-o.eq^m.be. FnformdçOes: na CPU
de 8 ás I2h. tH 7335368042.

TOMADA DC P*ÍÇS» Nt 3/»20
O Presrdenie da CPL realiurá a Tomada de Preços n* 003/2020, na sede da PMI em
2VC5/2030 ás OShOOniin (horário vigente na ftahéá] »erá ccntratáçáo de ernpresa
especialuada no ramo de engenharia para a execução da obra de conclusáu da QUADRA
Ê5C0LAR CQóERtA COM VE>TíARIO da Escola M Tertulina Andrade no MumapU de IpSauSahia. Tel.: 173] 9913 2036, Edital e divulgsçAo dos dematt atOl dO certame:
www.doem.org.bt/Qa/lpiau.
MARIA DA6 GPA^S CLl^AR MENDONÇA
Prefeita
AVISO OE CHAMAMENTO PÜBilCO N» 3/2020
O KluMàfciMiO ü« iPiAU/hA pfc<ede ao CHAMAMENTO POBLICO SIMHiPiCAOO
para a conirataçáv emergenctai «Je prolistionais da área da savde para eiuar |unco a frente
de combate ao COnCNAVrRUS (COVID-19} na ctdade de ieiaú/8A PeM que enconua se
aberto 0 processo de in.cn(8o na Area de Saúde no ptriode dc 07 a 08 de maio de 2030.
O Edital poderá ter retirado no endereço etetrôrdco. «rww.tkiucoes.e ccnt.br, bem eomo.
no www.doemorg br/ba/ipiat. e no Portal da Tiampjtcncia; www.lpiauba4ev.br.

Je«iM<eA. S de maio de 2020.
ODAIR JOtf OA SILVA SANTANA
Rreceeko
PREFEITURA MUNICIPAL OE LAP£0
AVBO OC MOMOIORACAO
àRESlQ PRCSCNCIAL SRP N> 1S/U20
0 Prelelto do Município de Lapáo^BA. no usd de suas atribuições
reguiementare» e eonsiderondo o julgamento do Pregoelro a equipe de apoio, gue
adjudicou u PreiSo Pretenciai SftP n* 01S/202Ü. em favor das Empresas: itUMiNAR
CUMCkCIÜ L SLHVICDS elétricos lTDA CNPJ N« 09.400.683/0001.49 vencedora dn
LOTL ul cum uma proposta no valor global de RS 289 985.81 (Dutentos t oitenta c
nove rnil. novecvitlos e oitenta e cmco realS e oitrnia e «m centavos} e DELVAUE
MATERIAIS Elétricos EIREU CNP> N« 37.337550/0001-58 vencedora do LOTE Dí Com
uma proposta no vakx gk>bal de R$ 489.999.30 (Qualrocenlos e onenta e nove rmt.
novecentos e novertta e nove reais e trmta ceniavoaj.
Conforme PRCGAO PRESENCIAL SRP 018/3030. resolve nDMOLOGAR em
06/DS/2030, considerada vencedora por apresentar a mc:h«: proposta para o
Município.

MARIA OAS Clb^AS CESAR MENOONCA
LápIo.ftA, 6 de rnajo de 3020.
lOSf niCAAOO AODRieUES KARSOSA

Prefeita
(We WKimcniu oM* «w
iitrev/*—
U/a

iW

fninni) M0tr6w0
nw <Mv> «SKSOeOMhiMM
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^ PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Felix, ns 74, Centro, Iraquara
CNPJ 13.922.596/0001-29

CEP 46.980-000

I - a partir da data de entrada em vigor desta Instrução
Normativa, para os Estados, Distrito Federal e entidades da
respectiva administração indireta;
II - a partir dc 3 de fevereiro de 2020, para os Municípios
acima de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e entidades da
respectiva administração indireta;
III - a partir de 6 de abril de 2020, para os Municípios
entre

15.000

(quinze

mil)

e

50.000

(cinquenta

mil)

habitantes e entidades da respectiva administração indireta;

IV - a partir de 1® de junho de 2020, para os Municípios com
menos de 15.000 (quinze mil) habitantes e entidades da
respectiva administração indireta.
§ 2® Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia
justificativa da autoridade competente, a utilização da
forma dc pregão presencial nas licitações de que trata o
caput ou a não adoçÕo do sistema de dispensa eletrônica,
desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a
desvantagem para a administração na rcalizaçõo da forma
eletrônica.
A exemplo do disposto no §4® do art. 1° do novo regulamento do pregão, a
instrução normativa prescreve que, nas licitações que utilizarem recursos
provenientes de transferências voluntárias da União, será admitida a realizaçõo de
pregões presenciais, mediante prévia justificativa da autoridade competente,
desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a
administração na realização da forma eletrônica.
A IN n® 206/19 indica, também, que a administração direta e indireta dos estados,
DF e municípios poderão utilizar o Sicaf para fins habilitatórios, bem como realizar
pregões eletrônicos com a utilização do(s):
- sistema de Compras do Soverno federal ("comprosnet"), após a celebração dc
termo de acesso do ente junto à Seges/ME; ou
- sistemas próprios ou disponíveis no mercado, desde que estejam adequados ò
regras do decreto n° 10.024/19 e integrados à Plataforma +Brasil.
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CNPJ 13.922,596/0001-29
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Os sistemas próprios ou os disponíveis no mercado, terão o prazo de 120
(cento e vinte) dias, o contar dos datos previstas para
obrigatoriedade do uso do pregão eletrônico, conforme a seguir;

o

início

da

Art. 3^ Quando os órgãos e entidades da administração
público

estaduai,

distrítol

ou

municipal,

direta

ou

indireta, utilizarem sistemas próprios ou outros sistemas
disponíveis no mercado, conforme disposto no inciso II do
ort. 2°, deverá ser observado o prazo de cento e vinte
dias, a contar das datas estabelecidas nos incisos I a IV
do art. 1®, para a integração ò Plataforma +Brasil.
Em atendimento ao § 2® do Art. 1.® do Decreto 5.504/05, a inviabilidade da
utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser justificada. Verifica-se,
portanto, que o principal aspecto a ser observado no que se refere ò opção pela
modalidade de pregão presencial c a possibilidade de se imprimir maior celeridade
à contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo ò competitividade.
Além disto, tem se observado através de acompanhamento de pregões eletrônicos
que embora tenha sido concebido para agilizar os procedimentos, excessiva demora
em suas conclusões, dado ao grande volume de empresas que declinam de suas
propostas o que nõo ocorre na forma presencial.
A opção por pregão presencial se dá pelo baixíssimo volume de procedimentos
licitotórios, e a Prefeitura Municipal de Iraquara não dispõe de cadastro junto às
empresas que efetuam este serviço até a presente data, e sua implantação
acarretaria custos para este município tais como certificado digital, rede de
internet redundante, para os casos de falhas.
Cumpre informar, que o município está em fase de contratação do sistema
lícitções- e, do Banco do Brasil, onde deverá ser observado o prazo de 120
dias para implantação do sistema conforme artigo 3® da IN 206/2019.
Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se adequa a
aquisição do objeto do certame, pois a Administração Pública tem o poder
discricionário para decidir sobre as modalidades licitatórias de acordo com sua
necessidade e conveniência desde que motivadas, como está disposto nos autos.
Diante acima exposto justifico a realizaçõo de PREôÃO PRESENCIAL.
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Iroquara-BA, 06 de maio de 2020

•^

LUCAS TAl>a; DE OLIVEIRA
OAB/BA 30358
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PROCESSO
1010505/2020

PREGÃO
PRESENCIAL
N*’ 010/2020
OBJETO:

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO. Tipo:
Menor Preço Por Lote.

Rua Rosalvo Félix, n“ 74, Centro - CEP; 46.980-000
CNPJ: 13.922.596/0001-29 - Telefone: (75) 3364-2161
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
____

Rua Rosalvo Felix, n® 74, Centro, Iraquara
CNPJ 13.922.596/0001-29
CEP 46.980-000

LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 1010505/2020
ÓRGÃO/SETOR: Secretaria Municipal de Administração
MODALIDADE: Pregão Presencial
NÚMERO; 010/2020
PUBLICAÇÃO: 07/05/2020
DATA: 20/05/2020
OBJETO; REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO. Tipo; Menor Preço
Por Lote.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UnidadeOrçamentária:02.04.01/02.05.02/02.05.01/02.05.04/02.06.01/02.06.02/02.09.02/02.10.01/02.08.
01/02.07.01
Atividade;1007/1009/1020/1022/1025/1042/1043/1048/1049/2008/2009/2012/2013/2014/2017/2018/202
0/2023/2030/2031/2032/2035/2036/2037/2038/2040/2055/2062/2063/2064/2066/2067/2073/2080/2086/2
087/2099/2100/2102/2103/1010
Elemento de Despesa: 3390.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos - 0 Recursos Ordinários/ / 1 - Educação 25% / 4 Salário Educação/ 14 Transferência de Recursos - SUS/ 2 • Saúde 15%/ 29 - Transferência de Recursos FNAS/ / FEAS - 28
- Fundo Estadual de Assistência Social
PRAZO PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 20/05/2020
JULGAMENTO PREVISTO PARA: 20/05/2020
HORA: 09:00 horas
PREGOEIRA NOMEADO PELO DECRETO N® 250/2020, de Ú2sie janeiro de 2020
PREGOEIRA;
Zandra ViSTra-dos Santos
APOIO:
Ilma Pires Mendes

A
APOIO:
José Pires d; Sou:
APOIO:
Demétrii ^elesjüe Araújo
Rua Rosalvo Félix, n“ 74, Ceniío - CEP:/46.980-000
CNPJ: 13,922.596/0001-29-Telefone: (75)3364-2161
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agftõu-Ãgíya.

Rua Rosalvo Felix, n“ 74, Centro, Iraquara
CNPJ 13.922.596/0001-29
CEP 46.980-000

Iraquara - BA, 03 de abril de 2020.

Ao
Exm.- Sr. Edimario Guilherme de Novais
Prefeito Municipal

COMUNICAÇÃO INTERNA
Pelo presente, SOLICITO a V. Ex- a competente autorização para abertura de processo
licitatório tendo como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO. Tipo:
Menor Preço Por Lote,
0 custo estimado dos serviços importa um valor total de aproximadamente R$
481.108,32 (quatrocentos e oitenta e um mil, cento e oito reais e trinta e dois centavos), e
0 prazo de entrega será de 12 meses a partir da data da assinatura do contrato.
Atenciosamente,

CARLSON MENEZES RIBEIRTT^
Secretário Municipal de Administração

Rua Rosalvo Félix, n“ 74, Centro - CEP: 46.980-000
CNPJ; I3.922.596/0001-29-Telefone: (75)3364-2161
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# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rüsalvo Felix, n® 74, Centro, Iraquara
CNPJ 13.922.596/0001-29
CEP 46,980-000

Iraquara - BA 08 de abril de 2020

Ao
Setor de Contabilidade

Ref: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO. Tipo; Menor Preço Por Lote.
Atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Administração, para a
Aquisição acima citado, visto que os recursos estão vinculados à disponibilidade
orçamentária, solicito informação quanto à viabilidade de recursos para a
realização dessa Licitação.

Atenciosamente,

7
E^

de Novais
PrefeltS^unicipal

Rua Rosalvo Félix, n“ 74, Centro - CEP: 46.980-000
CNPJ: 13.922.596/0001-29-Telefone: (75)3364-2161
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CNPJ 13.922.596/0001-29
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Iraquara - BA 14 de abril de 2020

Ao
Expi® Sr. Edimario Guilherme de Novais
Prefeito Municipal
Em atenção a Comunicação Interna, expedido por V. Ex®, desta mesma data,
informamos a existência de previsão de recursos orçamentários nos termos do art. 167,
Incisos I e II da Constituição Federal, para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes
do REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço Por Lote, sendo que
os pagamentos serão efetuados através da seguinte Dotação Orçamentária:
LlnidadeOrçamentária:02.04.01/02.05.02/02.05.01/02.05.04/02.06.01/02.06.02/02.09.02/02.10.01/02.08.
01/02.07.01
Atividade: 1007/1009/1020/1022/1025/1042/1043/1048/1049/2008/2009/2012/2013/2014/2017/2018/202
0/2023/2030/2031/2032/2035/2036/2037/2038/2040/2055/2062/2063/2064/2066/2067/2073/2080/2086/2
087/2099/2100/2102/2103/1010
Elemento de Despesa: 3390.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos - 0 Recursos Ordinários/ / 1 - Educação 25% / 4 Salário Educação/ 14 Transferência de Recursos - SUS/ 2 - Saúde 15%/ 29 - Transferência de Recursos FNAS/ / FEAS - 28
- Fundo Estadual de Assistência Social

Atenciosamente,

João ^^naldo

omcs Almeida

Setor de..Co1^tabilidade

Rua Rosalvo Félix, n” 74, Centro - CEP: 46.980-000
CNPJ: l3.922.S96/0001-29-Telefone: (7S) 3364-2161
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Rua Rosalvo Felix, n° 74, Centro, Iraquara
CNPJ 13.922.596/0001-29
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Iraquara — BA 21 de abril de 2020

A
Sr\ Zandra Vieira dos Santos
Pregoeira

Anexo, estou encaminhando, comunicação interna e autorização do Setor
Contábil, para elaboração do processo de Licitação modalidade REGISTRO DE
PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO.
Tipo: Menor Preço Por Lote.

Atenciosamente,

Edimario autUierme de Novais
/
Prefeito Municipal

Rua Rosalvo Félix, n“ 74, Centro - CEP: 46.980-000
CNPJ: 13.922.596/0001-29-Telefone: (75)3364-2161
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Rua Rosalvo Felix, n“ 74, Centro, Iraquara
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Iraquara - BA, 24 de abril de 2020.

À
Procuradoria Jurídica
Att. Dr. LUCAS TADEU DE OLIVEIRA

Prezado Senhor,

Venho através desta, encaminhar a minuta do Edital e anexo do Pregão Presencial n°
010/2020, para vossa apreciação, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICiPIO. Tipo: Menor Preço Por Lote. No
aguardo de um pronunciamento.

Zandra Vieira dos Santos
Pregoeira

Rua Rosalvo Félix, n° 74, Centro - CEP; 46.980-000
CNPJ: 13.922.596/0001-29-Telefone: (75)3364-2161
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i2iJ55^.fe±is:

Rua Rosalvo Felix, n® 74, Centro. Iraquara
CNPJ 13.922.596/0001-29
CEP 46,980-000

A
Sr^. Zandra Vieira dos Santos
Pregoeira
Prezada Senhora.
PAR6CBR JURÍDICO
Interessado: Município de Iraquara/Ba.
RELA TÓRIO
Trata-se de consulta formulada pelo Município de
Iraquara, acerca da análise do Edital, referente ao Pregão Presencial n^ 010/2020.
objetivando 0 registro de preço para contratação de empresa especializada para
fornecimento de materiais de construção para atender as necessidades das diversas
secretarias desse município, tipo: menor preço por hte.
Após a análise deste Edital, verificou-se que este, está em conformidade com a Lei
10.520/2002, a Lei 8.666/93 e demais correlatas.
CONCLUSÃO
Destarte, conclui este Jurídico que este Edita!
está em conformidade com os parâmetros legais não havendo qualquer observação a fazer.
E o parecer, salvo melhor Juízo.

Iraquara - BA, 28 de abri! de 2020

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA
OAB/BA 30358

Rua Rosalvo Féltx, n° 74, Centro - CEP: 46.980-000
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇAO
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Iraquara torna
público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 010/2020, objetivando
registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de
construção para atender as necessidades das diversas secretarias desse município. Tipo; menor
preço por lote. Edital e anexo encontram-se disponíveis no site vAvw.iraquara.ba.gov.br. A data
para julgamento está prevista para o dia 20 de maio de 2020 às 09:00 horas.

Iraquara - BA 07 de maio de 2020

ZANDRA^EIRA DOS SANTOS
Pregoeira

Rua Rosalvo Félix, n® 74, Centro - CEP: 46.980-000
CNPJ: 13.922.596/0001-29 - Telefone: (75) 3364-2161
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Rua Rosalvo Fclix, n° 74, Centro, Iraquara
CNPJ 13.922.596/0001-29
CEP 46.980-000
EDITAL DE LICITAÇAO
Modalidade; PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N«: 010/2020
Forma de Fornecimento/Regime de Execução: Parcelada
Tipo: Menor Preço Por Lote
Processo Administrativo n°: 1010505/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço
Por Lote.

I

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL:

Diário Oficial do Município

Quarta-feira, 03 de junho de 2020

Prefeitura Municipal de Iraquara-BA
Wjjf

ESTADO DA BAHIA

» PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosaivo Felix, n'^ 74, Centro. Iiaquara
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EDITAL DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N”. 010/2020

PREÂMBULO
_
____________________________
O MUNICÍPIO DE IRAQUARA - ESTADO DA BAHIA, através da Comissão Permanente
de Licitação nomeada pelo Decreto 249/2020, de 02 de janeiro de 2020, torna público
para ciência dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial
para Registro de Preços sob o n° 010/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob
a forma de Fornecimento/execução
Parcelada, com base no Processo
Administrativo n° 1010505/2020, em sessão às 09:00 horas do dia 20 de maio do ano
de 2020, na Sala de Licitação & Contratos, situada à Rua Rosaivo Felix, n° 74, Centro,
Iraquara-Ba, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO. Tipo;
Menor Preço Por Lote.
O processo será regido pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente
Edital, pela Lei Federal n° 10,520 de 17/07/2002 (que institui a modalidade de licitação
denominada Pregão), Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelo
Decreto Municipal (que adota a modalidade de licitação denominada Pregão para a
aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da Administração Pública Municipal) e
pela aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
O Edital poderá ser vistado ou adquirido a partir do dia 07/05/2020, em até 24 (vinte e
quatro) horas antes da data fixada para o certame, no site www.iraquara.ba.gov.br. As
dúvidas poderão ser esclarecidas no Setor de Licitações, na Sede da Prefeitura,
localizada na Rua Rosaivo Felix, n° 74, Centro, Iraquara-Ba, durante o horário de
expediente externo, ou seja, das 08:00 as 12:00 horas.
Não havendo expediente Administrativo no Paço Municipal na data marcada para
recebimento dos Envelopes dos Documentos de Habilitação e Proposta Comercial,
independente de notificação verbal ou escrita, estará automaticamente prorrogada para
o 1° (primeiro) dia útil subseqüente, a data determinada para a Sessão Pública visando o
recebimento dos referidos envelopes e prosseguimento dos procedimentos pertinentes
ao Processo Licitatório, que será realizada no mesmo horário e local determinado, no
preâmbulo deste Edital.
ADVERTÊNCIA
O Município adverte a todos os licitantes, que não está hesitando em penalizar
empresas que descumpram o pactuado, com aplicação de multas e suspensão de
empresas em participação de certames licitatórios no município. Sugerimos que as
empresas apresentem suas propostas e lances de forma consciente, com a certeza de
que poderão entregar os objetos da forma como foi pedido no edital e dentro dos prazos,
preços e padrões de qualidade exigidos. Vale lembrar também que os pedidos de
2
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realinhamento de preço são exceções à regra, destinados sempre a situações
excepcionalíssimas, e somente serão deferidos, se em total consonância com a lei.
Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente,
visando evitar problemas, tanto para a administração pública como para os licitantes
interessados.
1. DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1.1 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALrZADA PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO. Tipo; Menor Preço Por Lote.
1.2 - A detentora da Ata de Registro, quando da solicitação pela Administração deverá
atender às seguintes exigências;
Efetuar o Fornecimento ou executar os serviços imediatamente, em
1.2.1
conformidade com o especificado no termo de Referência deste edital, de acordo com as
Ordens de Fornecimento/serviços emitidas pelo Município de Iraquara/Ba.
1.2.2 - As descrições detalhadas contendo os quantitativos e demais especificações dos
produtos/serviços a serem adquiridos/executados estão discriminadas no anexo I deste
instrumento convocatório e deverão ser minuciosamente observados pelos licitantes
interessados quando na elaboração de suas propostas;
Em nenhuma hipótese serão aceitos ou recebidos pelo Município
1.2.3
produtos/serviços com defeitos, falhas de qualquer natureza ou diferentes do exigido
nesta licitação.
1.2.4 - A vencedora do certame deverá fornecer os produtos/executar os serviços a
qualquer tempo em que for solicitada e nos prazos determinados pelo Município de
Iraquara, não podendo, portanto, estipular em sua proposta de preços, prazos mínimos
ou máximos, para fornecimento/execução do objeto desta licitação, respeitadas as
especificações do Termo de Referência.
1.3. Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas que
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital e
que tenham especificado como objetivo social, expresso no Estatuto ou no
Contrato Social, a execução de atividades pertinentes que sejam compatíveis com
o objeto deste Edital.
1.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, dessa licitação;
1.4.1. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação:
1.4.2. Empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
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1.4.3. Empresa que esteja em processo de concordata, falência, concurso de
credores, dissolução ou liquidação;
1.4.4. Empresa que na data fixada para apresentação da documentação e proposta,
esteja por qualquer motivo, punida com suspensão do direito de licitar ou de contratar
com 0 Municipio aqui licitante; e
1.4.5. Empresa que tenha sido declarada inidônea 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.

2. LOCAL, DATA, E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS
ENVELOPES.
2.1 - Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 07
deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em
dois envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente,
como de n” 01 e n* 02, o que sugere a seguinte inscrição:
AO-MUNieÍPIO DE IRAQÜARA/BA^'•'
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N o - /-ENVELOPE N°. 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
TELEFONE E FAX (OPCIONAL)

TTÉtn-inii

■■"5 -

•k.

AO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
ENVELOPE N®. 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
TELEFONE E FAX (OPCIONAL)
^

^
3;

2.2 - A abertura desta licitação ocorrerá no dia 20 de maio do ano de 2020 às 09:00
horas, na Sala de Licitações, localizada na Rua Rosalvo Felix, n® 74, Centro, IraquaraBa, quando os interessados deverão apresentar os envelopes n° 01 - Proposta de
Preços e n” 02 - Documentos de Habilitação a Pregoeira, bem como o documento de
credencial juntamente com as declarações em separado, dos envelopes acima
mencionados, conforme especificado no item 03 deste edital.
2.3 - Não será aceito o envio de envelopes pelo correio ou outro meio que não seja a
entrega na sessão pelo representante legal.
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1 - A proponente deverá se fazer representar na reunião de recebimento dos
envelopes por pessoa devidamente credenciada caso seja representada por sócio
administrador, esse credenciamento se fará mediante a apresentação do contratosocial em vigor e suas alterações (ou última alteração consolidada) devidamente
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registrado ou ata de eleição, esta última em se tratando de sociedade anônima e cópia
do documento de identificação.
3.1.1 - Em se tratando de preposto, este deverá se apresentar munido de carta de
credenciamento conforme modelo anexo V, ou instrumento público/particular de
procuração, que deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular lances
verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de
interposição de recurso, enfim, para praticar em nome do licitante todos os atos
pertinentes a este Pregão, devidamente assinada por representante legal da licitante
com firma reconhecida em Tabelíonato, acompanhado de cópia de documento de
identificação do (s) sócio (s) administrador (es) da empresa, do representante
credenciado e ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações (ou
última alteração consolidada) devidamente registrado da empresa.
3.2 - O representante legal do licitante que não se credenciar perante a Pregoeira ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar
a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recurso, enfim,
para representar o licitante durante a reunião de abertura dos envelopes 01 - Proposta
de Preços ou 02 - Habilitação relativos a este Pregão.
3.2.1 Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e mantido o seu
preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e
apuração do menor preço.
3.2.2 O credenciamento de que trata o item 3, deverá ser entregue separado dos
envelopes de ' Proposta de Preços " e "Documentos de Habilitação".
3.2.3 Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação de
licitantes retardatários, salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e
em unanimidade, devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão
3.3 - Juntamente com o Credenciamento, as empresas participantes deverão
entregar as seguintes declarações:
a) deciaração de atendimento ao art. 9°, inciso ill da Lei Federa! n° 8.666/93^
conforme anexo Vi e;
b) Declaração dando ciência de que preenchem plenamente õs requisitós'"^dé
habilitação estabelecidos no presente Edital, nos termos do anexo iV^
c) Declaração de inexistência de fatos impeditivos da habilitação nos termo^
do anexo IX.
3.4 - As Empresas que comprovarem o enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos do art. 3° da Lei Complementar
123/06, terão tratamento diferenciado das demais, consoante disposições constantes
nos arts. 42 a 45 do mesmo diploma legal, devendo comprovar sua condição quando da
apresentação dos documentos relativos ao Credenciamento.
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3.5. Para comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte ou cooperativa a licitante deverá apresentar na fase do credenciamento um dos
seguintes documentos:.
a) Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da
licitante, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte
ou cooperativa, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias.
b) Prova de deferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional.
c) Balanço de Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do Exercício DRE) referente ao exercicio anterior, autenticado na junta comercial da sede da
licitante.
d) Declaração, firmada por contador ou representante legal da empresa, de que se
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do anexo
III.
3.6. Os documentos solicitados para o Credenciamento deverão ser apresentados no
original, ou cópia autenticada por cartório competente ou ainda cópia não autenticada
juntamente com os respectivos originais para a devida autenticação pela Comissão
Permanente de Licitação preferencialmente 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão.

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença dos
licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, a Pregoeira, após a
fase de credenciamento, receberá os envelopes n°s 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e 02
- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das empresas presentes.
4.2. A Pregoeira realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:
a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e
lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;
b) apresentar, ainda, as declarações elencadas nos sub-itens 3.3 alíneas "a", "b” e "c”
deste edital.
5. PROPOSTA DE PREÇO:
5.1 - A Proposta de Preços (Anexo II) deverá ser datilografada ou impressa
eletronicamente em papel com identificação da empresa, em 01 (uma) via. redigida em
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última
página e rubricada nas demais pelo representante legal da proponente, a ser entregue
em envelope devidamente fechado e rubricado no lacre, contendo, na parte externa e
frontal, as indicações mencionadas no item 2.1 deste Edital.
5.2 - Na Proposta de Preços deverá constar:
5,2.1 - Razão social da empresa, CNPJ e endereço completo (inclusive com o CEP);
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5.2,2 - Prazo de validade da proposta, nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de abertura do presente processo licitatório.
5.2.3 - Descrição completa dos produtos/serviços em conformidade e condições deste
Edital e MARCA do fabricante.
5.2.4 - Preço unitário e global, sendo o último expresso em valor numérico e por extenso
e todos indicados em moeda corrente nacional.
5.2.4.1 - Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço
até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se
houver, também em eventual contratação.

^

5.2.4.2 ~ Todos
impostos, taxas,
quaisquer outros
licitação, correrão

os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com
frete, seguros, carga e descarga, seguridade social, pessoal e
que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta
por conta do proponente.

5.2.4.3 - O licitante estrangeiro, bem como, o submetido à condição de Cooperativa,
deverá incluir em sua proposta, apenas para efeito de julgamento e classificação desta,
todos os tributos a que está sujeito o licitante nacional, ainda que a sua condição não lhe
imponha a obrigação de pagar tal tributo.
5.2.5. ~ A empresa licitante deverá anexar à sua proposta a Pf^crárá^âb'
Elaboração Independente de Proposta, nos termos do anexo VII:
5.3 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em
parte, quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem
irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexeqüíveis,
presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas
que ofertarem alternativas.
5.3.1 O critério de julgamento será o de Menor Preço Por Lote após a etapa de lances.
5.3.2 Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem as exigências
deste edital e/ou consignarem preços inexeqüiveis ou superfaturados, assim
considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para execução do
objeto do contrato.
5.3.3 Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários
e, havendo discordância entre os valores em algarismo e por extenso, prevalecerão os
por extenso.
5.3.4 A não cotação de qualquer item ensejará a desclassificação da proposta.
5.3.5 Poderão ser admitidos, pela Pregoeira, erros de natureza formal, desde que não
comprometam o interesse público e da Administração,
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5.3.6 É facultado à Pregoeira ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
5.4 - A apresentaçao da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do
proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens
subseqüentes, até a proclamação da vencedora.
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem
anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três),
oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos
em suas propostas escritas.
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos
itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances,
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta
classificada de maior preço, até a proclamação da vencedora.
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços maiores iguais, será
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra
à licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.5.1. Dada à palavra à licitante, esta disporá de 45s (quarenta e cinco segundos) para
apresentar nova proposta. Este tempo poderá ser modificado pela Pregoeira durante a
sessão, sempre que for constatado esta necessidade, objetivando que os proponentes
tenham tempo suficiente para calcular seus novos preços.
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente ás penalidades constantes neste edital.
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira,
implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no
impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado
pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. ..
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo
A Pregoeira negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
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6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela
Pregoeira, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor
preço apresentado. A Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais
baixo, comparando-a com os vaiores consignados em planilha de custos, decidindo
motivadamente a respeito.
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.
Será declarada vencedora a licitante que ofertar o Menor Preço Por Lote, desde que a
proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja
compatível com o preço de referencia estimado.
6.13. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas neste edital de convocação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos
requisitos do item 05 deste edital;
d) contiverem opções de preços alternativos ou
manifestamente inexeqüíveis.

que

apresentarem

preços

6.13.1 - Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos,
sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no
que não for conflitante com o instrumento convocatório.
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas
no edital.
6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto,
previsto no art. 44, §2°, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério
do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de
pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.4, deste edital,
6.15.1. Entende-se como empate ficto àquelas situações em que as propostas
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma;
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da
proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco)
minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menòr preço,
situação em que será declarada vencedora do certame.
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b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na
forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço,
será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do
item 6.15,1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na
alínea “a” deste item.
6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer
as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante
detentor da proposta originariamente de menor valor.
6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa.
6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuizo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para
habilitação e os recursos interpostos.
6.20. A sessão pública poderá ser suspensa em qualquer fase, quando a Pregoeira
julgar necessáro com vistas a promover diligências para dirimir quaisquer dúvidas, fazer
consultas ou análise técnicas mais apuradas e demais situações que justifique tal
procedimento.
6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes
presentes.
6.22. Poderão ser convocados técnicos da Administração Municipal para realizarem
diligencias com vistas a: Averiguar a autenticidade de documentos e informações
prestadas pelas licitantes e/ou emissão de parecer técnico que versem sobre a
avaliação de amostras, equipamentos, catálogos e projetos gerais que envolvam
critérios para avaliações ponderadas e de mais situações que visem alcançar o interesse
público quanto ao objeto da licitação.
7. DA HABILITAÇAO:
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do
ENVELOPE N° 02, os seguintes documentos;
07.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Declaração de Firma Mercantil individual e suas alterações, se for o caso, tudo
devidamente arquivado na Junta Comercial do estado de origem, no caso de empresa
individual, em cujo teor se comprove o seu ramo de atividade e a sua compatibilidade
com o objeto licitado;

10

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL:

Quarta-feira, 03 de junho de 2020

Diário Oficial do Município

Prefeitura Municipal de Iraquara-BA
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

1
OUARA

Rua Rosalvo Felix. n° 74, Centro, Iraquara
^ CNPJ 13.922.596/0001-29
CEP 46.980-000

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, se for o caso, tudo
devidamente arquivado na Junta Comercial do estado de origem, em se tratando de
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado, de documentos
de eleição de seus administradores, em cujo teor se comprove o seu ramo de atividade
e a sua compatibilidade com o objeto licitado;
c) Cópia de Cédula de Identidade e CPF dos sócios administradores da empresa.
07.1.2. REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF);

b)

Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo
ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível
com o objeto da presente licitação;

c)

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

d)

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida peio
Município, relativo ao domicilio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade
para com a Fazenda Municipal;

e)

Certidão negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não
contribuinte, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em quer estiver
localizada a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda
Estadual;

f)

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeito
Negativo de débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida
pela Receita Federal do Brasil, comprovando sua regularidade para com a Fazenda
Federal;

g)

Prova de regularidade relativa para ao Alvará de Funcionamento da sede do
Licitante.

h)

Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT);

07.1.3 - QUALIFICAÇAO TÉCNICA:
a)

Comprovação de a empresa proponente ter fornecido/executado os
produtos/serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, mediante a
apresentação de 01 (um) atestado ou certidão ACOMPANHADO DAS NOTAS
FISCAIS, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado em que fique demonstrada o fornecimento/execução de
produtos/serviços compatíveis com o objeto do presente edital;
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07.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede
do Proponente (válida somente se, expedida dentro de 30 dias antes da sessão
inaugural, caso não tenha validade expressa).
07.1.5 noturno,
trabalho
partir de

^

Declaração de Inexistência, na licitante, de contratação de trabalho
perigoso ou insalubre, com menores de 18 (dezoito) anos, ou de qualquer
com menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a
14 (quatorze) anos, nos termos do anexo VIII:

7.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que se
qualificou na fase do Credenciamento para gozo das prerrogativas da Lei complementar
123/06, apresentem na fase de habilitação alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal e apenas quanto a regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis (Lei complementar 147/2014 de 07 de Agosto de 2014), cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,' sendo que,
em caso de não regularização da documentação dentro do prazo previsto, implicará
decadência do direito à contratação (Lei Complementar n” 123/06, art. 43, §§ 1° e 2®).
7,2,1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual periodo, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
7.2.2 O beneficio de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que
apresentem alguma restrição.
7.2.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 7,2, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei n® 8-666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação.
7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da pregoeira pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de homologação da licitação, devendo a
licitante retirá-lo, após aquele periodo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
inutilizaçâo do envelope.
7.4. Findo este prazo, os envelopes serão destruídos pelo (a) Pregoeiro (a) e equipe de
apoio.
7.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em
cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou em
cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para autenticação pela
Comissão de Licitação,
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7.6. A Comissão autenticará os documentos preferencialmente até as 12:00 h do dia
anterior ao certame.
7.7, A documentação de Habilitação deverá preferencialmente ser apresentada
encadernada em volume com páginas numeradas em ordem crescente e rubricadas,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo constar um termo de abertura e outro de
encerramento das respectivas páginas, bem como um índice das mesmas, contendo
toda a documentação relacionada no item 7 e na mesma ordem seqüencial.
7.8. OS DOCUIVIENTOS SOLICITADOS A TÍTULO DE HABILITAÇÃO. CONSTANTES NO ENVELOPE
“02” DEVERÃO VIR NA SEQÜENCIA DESTE EDITAL. DE MODO A FACILITAR A CONFERÊNCIA
DOS MESMOS PELA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO.

8. DA HOMOLOGAÇÃO
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o
menor preço será declarada vencedora do certame.
8.2. Em caso de desatendimento ás exigências habilitatórias, a Pregoeira inabilitará a
licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que a Pregoeira poderá
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
8.3. Encerrado o Julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira proclamará a
vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa,
imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da
licitante.
8.4. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos os
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecer os produtos nas
condições estabelecidas.
8.5. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do Registro de Preços, será formalizada pelo órgão interessado, por
intermédio da emissão prévia de nota de empenho de despesa ou contrato.
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
9.1. Tendo a
intenção de
apresentação
Rosalvo Felix,

licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a
recorrer, esta deverá protocolar no prazo de 03 (três) dias para
das razões de recurso, no Protocolo desta Prefeitura, situado na Rua
n°74. Centro, Iraquara-Ba.

9.2. Constará na ata da sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem
como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo,
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manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término
do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o
ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão
ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob
pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.
10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
10.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias
úteis antes data fixada para a realização do Pregão, no Protocolo desta Prefeitura,
situado na Rua Rosalvo Felix, n° 74, Centro, Iraquara-Ba.
10.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que
não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até o 2°
(segundo) dia útil que anteceder a data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a
comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.
10.3 - A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de
participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela
pertinente. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
a realização do certame, sendo corrigido o ato convocatório.
11 - DAS CONDIÇOES E FORMAS DE PAGAMENTO
11.1 - O pagamento será efetuado até o 5.° (quinto) dia útil do mês subseqüente a data
da entrega do produto/execução dos serviços, após atesto das Notas Fiscals/Faturas,
com base nas ordens de fornecimento/serviços solicitadas pelo Município no período.
11.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar a Tesouraria - Secretaria
Municipal de Fazenda, localizada na Rua Rosalvo Felix, n° 74, Centro, Iraquara-Ba, a
nota fiscal do(s) produlo(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo
ser emitida em nome do MUNICÍPIO DE IRAQUARA e conter o número do empenho
correspondente;
11.3 - Além da nota fiscal do(s) produto(s) entregue(s)/servlços realizados. a(s)
empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro)
os seguintes documentos:
11.3.1 - prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de
Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
11.3.2 - Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT);
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11,3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de
Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federai e
Certidão Negativa de Débitos quanto à divida ativa da União, expedida pela
Procuradoria Geral);
11.3.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicilio do
proponente, dentro de seu período de validade;
11,3,5 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicilio do
proponente, dentro de seu periodo de validade.
12 - DO FORNECIMENTO/EXECUÇAO E DO PRAZO
12.1 - O prazo de entrega dos produtos/realização dos serviços será ate 5 (cinco) dias a
partir do recebimento da Nota de Empenho/ordem de fornecimento ou de serviços
emitida pelo setor responsável.
12.2 - A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data em que a
entrega/execução dos produtos/serviços foi feita/reaüzada, além da identificação de
quem procedeu ao recebimento dos produtos/serviços.
12.2.1 - A entrega/execução será feita nos endereços constantes das ordens de
fornecimento/serviços, e caberá ao responsável pelo recebimento dos produtos ou
fiscalização dos serviços, conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para
efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
12.2.2 - Quando o objeto se tratar de fornecimento, além da entrega no local designado
pelo órgão solicitante, conforme subitem 12.2.1, deverá a licitante vencedora também
descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendose, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
12.3 - Toda e qualquer entrega/execução de produtos/serviços fora do estabelecido
neste edital será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a
substituí-los ou refazê-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por
sua conta e risco tais substituições ou correções, sendo aplicadas também, as sanções
previstas neste edital.
12.4 - Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria
Solicitantes não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
12.5 - Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo
fornecedor no prazo de três dias contados da notificação da não aceitação, para
reposição no prazo máximo de 03 (três) dias.
12.6 - A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência
do produto/serviço que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou
notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto entregue em desacordo
com as especificações.
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12.7 - O recebimento provisório ou definitivo nâo exclui a responsabilidade da
DETENTORA DA ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a
substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
13. DAS PENALIDADES:
13.1 Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses dos itens abaixo relacionados, será
aplicada a seguinte sanção, graduada conforme a gravidade da infração, sem prejuízo
de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório:
13.2 impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
2 (dois) anos quando:

^

a)
b)
cj
d)
e)
f)
g)
h)

Não celebrar o contrato:
Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
Apresentar documentação falsa;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Não mantiver a proposta;
Falhar ou fraudar na execução do contrato:
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal.

13.3 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:
13.3.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
13.3.2 Multa por atraso imotivado da entrega dos produtos/execução dos serviços, nos
prazos abaixo definidos;

1.
0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
contratual, ou nos prazos parciais das Ordens de fornecimento/serviços, limitadas a 20%
do valor da fatura;
0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
2.
estabelecido e notificado por’ escrito pela Fiscalização para o cumprimento de
determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura;
0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no
3.
prazo estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de
determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.
13.3.2.1 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 possibilidade da rescisão
contratual;
Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:
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a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15
(quinze) dias;
b) de até 02 (dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do
contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal.
13.3.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender
do prejuizo causado à Administração Pública Municipal, quando;
a) nao atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato:
multa de 10% a 20%;
b) Deixar de fornecer os produtos ou de realizar os serviços, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração: muita de 10% a 20%:
c) prestar serviço ou fornecer em desacordo com os projetos básicos, executivos e
termos de referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou
que comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%;
d) descumprir obrigações relativas á relação de trabalho com seus empregados e
prepostos, quanto a verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta
contratada, especialmente o atraso de pagamento de salário, 13° salário, férias
acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte, vales-refeiçâo ou
auxilio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%.
13.3.5 Declaração de ínidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões etencadas no subitem 13.2.3
e 13.2.4.
13.4 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.
13.5 Declaração de ínidoneidade 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.
13.6 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 departamento administrativo/jurídico da
PREFEITURA.
13.7 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.
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13.8 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 PREFEITURA rescinda
unilateralmente o contrato.
13.9 As sanções previstas no item 19 deste edital são de competência exclusiva da
PREFEITURA, permitida a delegação para a sanção prevista no subitem 13.2.1,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
da abertura de vistas.
13.10 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e
o contraditório, contado da notificação administrativa á Contratada, sob pena de multa
13.11 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

^

13.12 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à empresa contratada em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município
de Iraquara, Setor de Licitações, sito na Rua Rosaivo Felix, n® 74, Centro, Iraquara-Ba,
no horário compreendido entre as 08:00 e 12:00 horas, preferencialmente, com
antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos
envelopes.
14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao
presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município de
Iraquara, Setor de Licitações, sito na Rua Rosaivo Felix, n° 74, Centro, Iraquara-Ba.
14.3. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
14.4. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou,
ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas
informatizados (Internet) ficam dispensados de autenticação, portanto ficarão sujeitos à
verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.
14.5. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1°, da Lei n°
8.66693, sobre o valor inicial contratado.
14.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
14.7. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal n® 8.666/93).
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14.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Iraquara para dirimir quaisquer litígios oriundos
da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por
mais privilegiado que seja.
14.9. A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração
e nos casos em que órgãos municipais não queiram aderir a essa ata; as aquisições se
revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que
possam levar ao cancelamento do registro de preços.
14.9.1. Poderão utilizar os preços registrados oriundos deste processo de licitação, os
órgãos desta Administração.
14.10. A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no artigo 65 da Lei n°. 8.666/93 e alterações.
14.11. Os recursos orçamentários, para fazer frente à aquisção decorrentes da presente
licitação, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho/ contratos
firmados.
14.12. O Edital e a minuta da Ata de Registro de Preços foram aprovados pela
Procuradoria Juridica do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei
n®. 8.666/93 e alterações.
14.13 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa ás licitações, sendo assegurando ao beneficiário do
registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
14.14 Os casos omissos no presente edital, conflituosos ou duvidosos serão resolvidos
pela Pregoeira que deverá valer-se das disposições legais pertinentes.

15 - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
15.1 - A validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, contado a partir da
assinatura da Ata de Registro de Preços.
16 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 - O modelo de Ata de Registro de Preços, a ser assinada com a(s) empresa(s)
vencedora(s) da licitação encontra-se anexa ao processo, fazendo parte integrante do
mesmo (Anexo X).
16.2 - Na Ata de Registro de Preços estão definidos os critérios para atualização dos
preços registrados e as penalidades em caso de inexecução total ou parcial da mesma.
16.3 - A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal, diretor,
sócio da empresa ou procurador devidamente acompanhado, respectivamente, do
contrato social ou procuração, e cédula de identidade para ambas as hipóteses.
16.4 - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços será de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir do recebimento da notificação enviada pelo Município
(correspondência com aviso de recebimento), podendo ser prorrogado por igual período,
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desde que solicitado por escrito, durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e
aceito pela Administração. Pela recusa em assinar a ATA. dentro do prazo estabelecido,
será imputada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor proposto, ao licitante
vencedor.
16.5 - A proposta reformulada deverá ser tomada como base os valores unitários
informados. Assim a vencedora deverá apresentar a planilha de registro de preços
atualizada e o percentual de desconto concedido na sessão deverá ser aplicado
tinearmente em todos os itens.
16.5 SERÁ ADMITIDA A PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRECQSfrATENTANDO.Se
PARA O PRAZO MÁXIMO DE 01 tUMl ANO. EM OBSERVÂNCIA AO ARTrUI. DA LEI N*?
8.666/93.
17-DOS EMPENHOS
17.1 - O compromisso de fornecimento dos produtos/execução dos serviços estará
caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com
0 valor constante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos.
17.2 - A emissão do(s) empenho(s) será (âo) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual
pertencer à unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.
17.3 - Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo
licitatório que deu origem ao registro de preços, o tipo e a quantidade do material
solicitado ou dos serviços a serem executados, valor (es), local(ais) e prazo de
fornecimento/execuçâo (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de
Preços).
18 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
18.1 - O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços,
pesquisas periódicas de preços, com a finalidade de obter os valores praticados no
mercado para os itens objeto da presente licitação.
18.2 - Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
mercado (conforme pesquisa realizada), o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor, visando á negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais licitantes, visando a igual oportunidade de negociação.
18.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.
19-OBSERVAÇÕES:
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Devido à pandemia do covi-19, será necessário para a participação no certame
acima mencionado, os seguintes cuidados:
- Usar máscara;
- Distanciamento de 2 metros de uma pessoa para outra;
- Evitar contato físico, como cumprimentar com beijos e abraços.
- Higienizar regularmente as mãos com álcool gel 70% por 20 a 30 segundos ou
lavar com água e sabão por 40 a 60 segundos. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca.
Cobrir com o antebraço o nariz e boca ao tossir ou espirrar.

20-DOS ANEXOS
20.1 - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
20.2 - ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
20.3-ANEXO III - DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA
20.4 - ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇAO.
20.5 - ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO
20.6 - ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART 9", INCISO III. DA LEI
8.666/93
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA
20.7
PROPOSTA;
20.8 - ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIll DO ART. 7°
DA CONSTITUIÇÃO
20.9 - ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
20.10 - ANEXO X - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
iraquara/BA, 07 de maio de 2020.

Zandra ViSíid üus SaRtos
Pregoelra
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N®: 010/2020
PLANILHA DE DESCRIÇÃO
1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICÍPIO. Tipo; Menor Preço Por
Lote.

#

LOTE
01
ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA
PISOGRANILITO
1

MARCA

UND

QTDE
2.000

UNIT

3

TOTAL
LOTE
02
ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA
PISO PORCELANATO CLASSE
1
A ACIMA DE 60X60CM ALTA
QUALIDADE

MARCA

UND

QTDE

UNÍTP -Ç

5.000
TOTAL

LOTE

Ü

03

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA
VIDRO 10 mm PARA PORTA
TEMPERADO, TRASPARENTE
KIT COM BARROT5.5
1 ALUMÍNIO E BANDEIRAS (KIT
COMPLETO INCLUSO
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM
TODO MUNICÍPIO)
VIDRO 8mm PARA JANELA COM
2
TAPA POEIRA (INCLUSO
INSTALAÇÃO)
VIDRO COMUM 4 MM COM MASSA
3
(INCLUSO INSTALAÇÃO)

MARCA

UND

QTDE

MT*

200

MT*

200

MT*

200

UNIT

TOTAL

TOfÃL' ■

'1 •

iej

OBS: TODOS OS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS DEVEM SER DE BOA QUALIDADE SOB
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS LICITANTES.
2 ■ DA JUSTIFICATIVA:
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2.1 Esta contratação se faz necessária para viabilizar as demandas das secretarias
deste Municipio.
3-PAGAMENTO:
3.1.0 Municipio de Iraquara/Ba providenciará o pagamento à contratada até o quinto dia
útii Fiscal com o aceite pelo Setor Administrativo do Município licitante.
3.1.1 O pagamento estará condicionado à entrega total dos quantitativos ou perfeita
prestação dos serviços, conforme solicitados nas Ordens de Fornecimento/Sen/iços e à
aprovação e conferência do material entregue ou dos serviços prestados pela Secretaria
solicitante.
4 - DAS Obrigações da contratada:
4.1 - Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado deste edital, incluindose mão de obra e todos os tributos incidentes.
4.2. Indicar um preposto, com poderes para representar a empresa Contratada, em tudo
o que se relacionar com o fornecimento/prestaçâo dos serviços.
4.3 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste
contrato, isentando o Municipio de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo
empregaticio ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações
de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de
demanda,
4.4. - Não será permitida a sub-contrataçâo do todo, nem de parte do objeto do presente
Contrato, sem prévia anuência da Contratada.
4,5. - Efetuar os serviços/ fornecimento imediatamente, após o recebimento das
Solicitações feitas pela Secretaria.
4.6 - Fornecer/prestar os serviços objeto desta licitação nas especificações contidas
neste edital, prezando pela qualidade do produto entregue ou dos serviços realizados;
4.7 - A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da
presente ata, com perfeição e acuidade.
4.8 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação
(quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da
mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus
empregados, quando em sen/iço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias
lhe asseguram.
4.9 - A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais
causados ao Municipio, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por
omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 46 horas, as providências
necessárias para o ressarcimento.
23
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4,10 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem
solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
4.11 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
5 • ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
5.1. A licitante entregará os produtos/executará os serviços nos locais indicados pelo
Municipio imediatamente, após a emissão da Ordem de Fornecimento/Serviços
expedida pelo Setor responsável.

^

6 - PROPOSTA REFORMULADA
6.1- A proposta reformulada deverá ser tomada como base os valores unitários
informados. Assim a vencedora deverá apresentar a planilha de preços atualizada e o
percentual de desconto concedido na sessão deverá ser aplicado linearmente em todos
os itens.
Iraquara/Ba, O^de maio de 2020.
Zandra víSTra dõs Santos
Pregoeira
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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N®: 010/2020
ANEXO II
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Presencial Para Registro de Preço n®
Razão Social:
CNPJ:______
Endereço:___
Cidade:
^

/2020.

Insc. Est:
Estado:

Telefone;

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Vimos apresentar proposta comercial referente ao Pregão Presencial
para
Registro
de
Preços
n°
/2020
CUJO
objeto
é
______________________________________________ . de acordo com as especificações e
características constantes no Anexos I do Editai, o qual é parte integrante do mesmo.

Item

Descrição

Und.

Qtde

MARCA

V. Unit.

V. Total

VALOR do Lote
(numérico e por extenso): R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx)
VALIDADE DA PROPOSTA; 60 (sessenta) dias.

(nome da cidade) (estado)

de

de

(nome do responsável legal pela empresa)
CNPJ da empresa
Observações:
O valor global da proposta deverá contemplar todos os tributos, encargos sociais,
financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair
sobre a execução do objeto da presente licitação.
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N®: 010/2020
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua
, (Bairro/Cidade), por intermédio de seu representante legal,
DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

n°

a) Encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em
atendimento a Lei Complementar 123/2006;
b) Não se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos
no § 4° do Artigo 3° LC 123/06;
c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal
habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2°, da Lei n° 8.666/93.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Localidade e data:
Assinatura do Representante Legal
Assinatura do Contador responsável
N° CRC

Obs; Apresentar a declaração junto aos documentos do Credenciamento.
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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N®: 010/2020
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPREM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Nome da empresa), CNPJ n. xxx, sediada na xx, declara, sob as penas da lei, que
preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente edital,
do Pregão Presencial para Registro de Preços n”__/2020, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.
Localidade e data:
Assinatura
Identificação do declarante
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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N“: 010/2020

ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO
CNPJ n°.

A

,, por seu representante legal Infra

assinado, CREDENCIA para em seu nome, o (s) Sr. (s).
Carteira (s) de identidade n°__, CPF n°______________

,representá-la junto ao (à)

Pregoeiro(a) DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA, consoante a exigência contida no
Editai da Licitação epigrafada, com plenos poderes irretratáveis para dar iances,
impetrar, impugnar ou desistir de recursos, e em geral para tomar todas e quaisquer
deliberações atinentes a esta licitação de n. xxx/xxx, fícando-lhe (s) vedado o
substabelecimento.
Atenciosamente,
(Nome e assinatura do Responsável Legal da Licitante)

©bs; Apreaentar a.declaraçãp juritp .aos-
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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N“: 010/2020

ANEXO VI
DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO AO ART 9°, INCISO iil, DA LEI 8.666/93
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de
PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de Iraquara na Modalidade
Pregão Presencial Para Registro de Preço n°
/2020, do tipo Menor Preço
_________que objetiva a _
_______ , com data da reunião inicial marcada para o dia
de
de 2020, às
:__horas na sala da Comissão Permanente de Licitações
- CPL, que não possuímos servidor público municipal em nosso quadro técnico,
conforme determina o ari. 9°, inciso III, da Lei 8.666/93.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
de

de

Local e data
Assinatura e Carimbo

Qbs; Apresentar;a.dep(^áÇãò jtííl^sái^íáUClfeátQ^idP ç:redênc:iámèntò\
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA
(Nome do representante da licitante), RG n° xxx, CPF n° xxx, (nacionalidade),
(estado civil), (profissão), (cargo que ocupa na empresa) devidamente constituído
pela (nome da empresa), CNPJ sediada à (endereço completo) doravante
denominada licitante, para fins do disposto no item 05 do edital de Pregão
J2020, declara, sob as penas da lei, em
Presencial Para Registro de Preço n°
especial o ari. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial Para Registro
de Preço n°

/2020, foi elaborada de maneira independente pelo licitante.

e 0 conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato. por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão
Presencial Para Registro de Preço n°

/2020. não foi informada, discutida

ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa:
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Presencial Para Registro de Preço n°

/2020, quanto a participar ou não

da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Presencial Para Registro de Preço n°

/2020, não será, no todo ou em

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida
licitação:
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Presencial Para Registro de Preço n°

/2020, não foi, no todo op em parte,
t

direta ou indiretamente,

informado, discutido ou recebido de qualquer

integrante da(o) comissão antes da abertura oficial das propostas; e
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(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.

de

de 2020.

(Nome e assinatura do declarante)

Obs: Apresentar a declaracãó: iüntò
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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°: 010/2020
ANEXO VIII

DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO
AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8,666/93,
acrescido pela Lei n,° 9.854/99, 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

Loca! e data

Licitante interessado
Nome e Número da Identidade do Declarante

Gilíãr Apresentar: a dèclàrãçàd?jtmt<íe^^p^u^tps^a^
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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N®: 010/2020

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
(nome da empresa), CNPJ n°

sediada (endereço completo), declara,

sob as penas da lei, que até esta da ta inexistem fatos impeditivos para sua
habiiitação neste processo iicitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.
Locai e Data
(a):
Nome e Número da Identidade do Declarante

Obs: Apresentar e declaração jullto aõá^dôSlQríiôntòs do

m
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ESTADO DA BAHIA

% PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Felix, n“ 74, Cenlro. Iraquara
CNPJ 13.922.596/0001-29
CEP 46.980-000
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N»: 010/2020
ANEXO X
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO
O Município de Iraquara - BA, neste ato representado por seu Prefeito, Sr.
inscrita no CPF
portador da carteira de identidade RG n°
nesta cidade, e a
brasileira, residente e domiciliado à rua__
sob o n° __
__________ , estabelecida na___________
empresa__
________________ ,
neste
ato
representada
pelo
Sr(a)
CNPJ
n®
____ , portador da carteira de identidade RG n° _______________ ,
, doravante denominada DETENTORA, nos
inscrito no CPF sob o n°
termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei
Federal n° 8.883/94, Lei Federai n° 10.520/2002, e demais normas legais aplicáveis e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇO N® 010/2020, conforme consta do processo administrativo
próprio, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei
n° 8-666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes;

CLÃUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futuras
, conforme abaixo:
Item

Descrição

Und. Qtde. Marca V. Unit.

V. Total

1.2 - Os produtos/serviços constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser
solicitados pelo Município. Quando solicitados, serão entregues pela CONTRATADA
acima identificada, mediante emissão e recebimento pela DETENTORA da NOTA DE
EMPENHO (válida como ordem de fornecimento/serviços), de acordo com o disposto na
presente Ata e no edital que a originou, podendo a fornecimento ser parcial ou total, de
acordo com as necessidades do Município, respeitadas as especificações e prazos para
a entrega dos produtos.
CLÃUSULA li - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados
a partir da data da assinatura.
2.2 — Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n® 8.666/93, alterada pela Lei Federal n®
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de
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