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Prefeitura Municipal de
Nazaré publica:
x Edital de Licitação Pregão Presencial no. 070/2018-SRP - Objeto:
Seleção das propostas mais vantajosas para eventual aquisição de
triciclos com cabine fechada modelo baú; triciclo com carroceria aberta
para atender a demanda das diversas secretarias deste município.
x Edital de Licitação Pregão Presencial no. 071/2018-SRP - Objeto:
Seleção das propostas mais vantajosas para eventual aquisição de
Veículos Automotivos, zero quilômetros, máquinas ano 2018, para
atender as Unidades de Saúde da Família: Ladeira Grande, Muritiba II,
Apaga fogo I e Mucambo conforme emenda parlamentar nº
11354455000/1180-03 e atender as secretarias: Educação; Infra
Estrutura; Gabinete e Sec. Desenvolvimento Social e Combate a
Pobreza.

Gestor - Eunice Soares Barreto Peixoto / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Alexandre Bittencourt, 07 - Centro
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Licitações
Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188./0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 1405/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2018-SRP
OBJETIVO: Seleção das propostas mais vantajosas para eventual aquisição de triciclos com
cabine fechada modelo baú; triciclo com carroceria aberta para atender a demanda das
diversas secretarias deste município.
Obtivemos, através do acesso do diário oficial de Nazaré nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada. Visando à comunicação futura entre esta
Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do
edital e remetê -lo ao Setor de Licitações, pelo e -mail licitanazareba@gmail.com
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Nazaré da
responsabilidade da comunicação, por meio de fax ou e -mail de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
qualquer informação adicional, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
EMPRESA: ________________________________________________________________________

CNPJ/MF: ________________________________________________________________________

ENDEREÇO: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
CIDADE: ________________________________________________________________________
TEL:(______) _____________________________________________

EMAIL: ___________________________________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: __________________________________________________________

DATA: ______ DE _______________ DE 2018

_____________________________________________
ASSINATURA:
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EDITAL DE LICITAÇÃO
I - REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/06, Decreto
Federal nº 7.507/2012, Lei Municipal nº. 698/2009, Decreto Municipal nº 21/2013 e Decreto
Municipal nº 16/2015e alterações posteriores de toda a legislação referida.
II - ÓRGÃO INTERESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
III - MODALIDADE
IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
Pregão Presencial no. 070/2018-SRP
1405/2018
V - TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço

VI - FORMA DE FORNECIMENTO
Parcelada

VII - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço por Lote
VIII - OBJETO
Constitui-se objeto desta licitação Seleção das propostas mais vantajosas para eventual aquisição
de triciclos com cabine fechada modelo baú; triciclo com carroceria aberta para atender a demanda
das diversas secretarias deste município, conforme especificações constantes neste Edital e Anexos.
IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E
INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 11/09/2018
HORÁRIO: 09h00min
LOCAL: Sala das Licitações, Praça Alexandre Bittencourt, nº 07, Centro, Nazaré, Bahia.
X - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Gestora
Vide Edital

Fonte
Vide Edital

Projeto/Atividade
Vide Edital

XI - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
12 (doze) meses, já computadas neste as eventuais prorrogações.

Elemento de despesa
Vide Edital
XII –EDITAL DISPONIVEL
www.nazare.ba.io.org.br

XIII - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
serão prestados pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, diariamente, das 08h00min às 14h00min,
na Sala de Licitações, sito a Praça Alexandre Bittencourt, nº 07, Térreo, Centro, Nazaré-Bahia, pelo
Telefax (075) 3636-2711/2215 ou pelo e-mail licita.nazareba@gmail.com
XIV - PREGOEIRA RESPONSÁVEL
Pregoeira: Maiane Almeida Caldas Barreto
Decreto nº 093 de 11 de abril de 2018, publicado em 11-04-2018
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2018-SRP
XV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
15.1
Poderão participar do certame os interessados que atenderem a todas as exigências
contidas neste instrumento e nos seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado.
15.2 Não serão admitidas nesta licitação empresas que estejam suspensas do direito de
licitar ou contratar com a Administração Pública, ou as declaradas inidôneas, na forma dos
incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
15.3 Está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública
a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação,
haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da
empresa punida.
15.4
É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.
15.5 Consoante o art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não poderá participar, direta ou
indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a
eles necessários os demais agentes públicos, impedidos de contratar com a Administração
Pública por vedação constitucional ou legal.
15.6

Não poderão participar desta licitação pessoas jurídicas reunidas em consórcio.

15.7 Não poderá participar da licitação a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco
com servidor ou com agente político da Administração Pública Municipal (TCU - Acórdão
1019/2013- Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013).
15.8

Não poderão participar:

a) Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
b) Empresa que esteja sob falência, concordata, concurso de credores, recuperação judicial,
dissolução ou liquidação;
c) Empresa que tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
15.9. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as
sanções e penalidades legais aplicáveis.
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15.10. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à
proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
15.11. Cópia deste Edital e seus anexos estarão, a partir da data da publicação de seu
resumo em Diário Oficial do Município, à disposição dos interessados, os quais poderão
obtê-lo junto a Prefeitura Municipal de Nazaré – no endereço indicado à fl. 01 - de
segunda a quinta das 8h00min às 12h00min. Outras informações sobre a licitação serão
prestadas pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos mesmos locais e horários,
pelo(s) Telefax (75) 3636-2711 ou através do e-mail licitanazareba@gmail.com
XVI – DO CREDENCIAMENTO
16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto à pregoeira por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente e Contrato Social da licitante.
16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial, conforme Modelo
do Anexo IV, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio,
proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
16.3. Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão expedida
pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº 103 de 30 de abril de 2007,
expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC, exigida somente
para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu
enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
16.4. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento,
bem assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão,
não inviabilizará a participação do (s) licitante (s) no certame. Caso não tenha interesse
em participar da fase de lances, o proponente pode remeter os envelopes ao órgão ou
entidade que promove a licitação pela melhor forma que encontrar, inclusive por via postal
ou outro meio eficaz de protocolo.
16.5. No caso de incorreção de documento de Credenciamento, o(s) portador (es) dos
envelopes não poderão rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou
mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando
que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de
quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que
estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que citado
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa.
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16.6. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a
conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência
do direito ao recurso.
16.7. os licitantes deverão entregar à pregoeira a Declaração de Tratamento Diferenciado
e Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação previstas neste
edital, Anexo V.
16.8. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição
dessas empresas pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da
licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado
da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão
destruídos pela Comissão Permanente de Licitação.
16.8. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
XVII - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
17.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais
nº. 10.520/02 e nº. 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, Decretos Municipais nº 21, de
11/01/2013 e 16, de 12/01/2015 e demais legislações regentes da matéria.
17.2. Este certame será dirigido pela Pregoeira Oficial e pela Equipe de Apoio, acompanhado
pela Assessoria Jurídica do Município, Controladoria Geral do Município e demais agentes
da Administração Pública que se fizerem presentes.
17.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior
compreendendo: greves, perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes que fujam ao controle de qualquer das
partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. O motivo de força maior
pode ainda ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.
XVIII - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
18.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e
rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como
Proposta de Preços, endereçada à Pregoeira, com indicação dos elementos a seguir:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2018-SRP
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE “A”- PROPOSTA DE PREÇOS
18.2. Deve a proposta, preferencialmente, estar impressa por processo eletrônico em 01
(uma) via, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada na última folha e preferencialmente rubricada nas demais.
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18.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente
de acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo
propostas alternativas.
18.4. A proposta deverá apresentar o preço por item e total expressos em R$ (reais), com
apenas duas casas decimais.
18.5. Os preços serão para entrega dos produtos neste Município e deverão incluir todas e
quaisquer despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos,
encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder às especificações do objeto licitado.
18.6. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
18.7. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas.
18.8. A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de
garantia, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta, sob pena de
desclassificação.
18.9. A marca e a referência indicada serão uma só para cada item, sem possibilidade
de substituição por qualquer outra.
18.10. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade
das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos
compromissos assumidos.
18.11. Para efeito do art. 40, § 2º, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, o orçamento
estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários é equivalente à soma dos itens do
Termo de Referência.
XIX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no item IX do
Edital, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando
que possui os necessários poderes para formulação de propostas, lances, negociação e para
a prática dos demais atos inerentes ao certame (art. 11 do Decreto Municipal nº 21/2013).
19.2. Concluída a fase de credenciamento, os envelopes da proposta de preços e dos
documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
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19.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a
respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.
19.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação
será realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos
licitantes e pelo pregoeira.
19.5. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
a)
Informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto;
b)
Contiverem emenda, rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua
compreensão.
19.6. A Pregoeira selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores
sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na
impossibilidade de obter pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão
selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam
os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de
lances verbais.
19.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Pregoeira selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
19.8. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita,
devendo a Pregoeira negociar, visando obter preço melhor.
19.9. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no item anterior, a Pregoeira classificará as propostas subsequentes de
menor preço, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
19.10. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
19.11. O critério de julgamento será o de menor preço por Lote.
19.12. É vedada a oferta de lance com vista a empate.

XX- ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
20.1. Após a classificação das propostas, a pregoeira fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada
de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
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20.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor
valor anteriormente registrado. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
20.3. A pregoeira poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser
ofertado pelos licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma,
possibilitar a manutenção das disputas e obtenção da proposta mais vantajosa.
20.4. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, a
pregoeira poderá fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da
contratação, a ser admitido como variação entre um lance e outro.
20.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
20.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
20.7. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de
Contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime
diferenciado e favorecido.
20.8. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa e houver proposta apresentada
por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa igual ou até 5% (cinco por
cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada
poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu
favor o objeto deste Pregão;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais
bem classificada, na forma do subitem anterior, a Pregoeira, convocará as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta Condição, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condição,
a Pregoeira procederá ao sorteio, definindo e convocando a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.
20.9. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, a
Pregoeira poderá formular contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado o
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lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições
diferentes das previstas neste Edital.
20.10. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a Pregoeira
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em
relação ao valor estimado para a contratação.
20.11. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital,
a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração
de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado
pela Autoridade Superior.
20.12. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº. 123/06 não implica
a inabilitação automática.
20.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes
presentes.
XXI - DA NEGOCIAÇÃO
21.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, a
Pregoeira poderá encaminhar contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições
diferentes das previstas neste Edital.
21.2. A negociação será realizada pela Pregoeira, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.
XXII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
22.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a Pregoeira
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em
relação ao valor estimado para a contratação.
22.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
22.3. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da
Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar
sua decisão.
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22.4. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade de preço, a Pregoeira poderá solicitar da respectiva licitante o
encaminhamento da amostra.
22.5. Se a proposta não for aceitável ou se a amostra for rejeitada ou, ainda, se a licitante
não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta subsequente e,
assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda a este Edital.
XXIII - DA AMOSTRA
23.1. A Pregoeira poderá solicitar à licitante cuja proposta tenha sido aceita quanto à
compatibilidade de preço amostra dos produtos ofertados, conforme previsão no Anexo I –
Termo de Referência.
23.6. Será rejeitada a amostra que:
a) apresentar problemas de funcionamento durante a análise técnica;
b) apresentar divergência a menor em relação às especificações técnicas da proposta;
XXIV - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
24.1. As licitantes deverão incluir no Envelope a seguinte documentação abaixo, que poderá
ser apresentada: em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original
para ser autenticada pela Pregoeira ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, com a
seguinte indicação:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2018-SRP
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE “B”- HABILITAÇÃO
24.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
24.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
b)
No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis;
c) Em se tratando de sociedades comerciais ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
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e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
f)
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
g)
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação
ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br.
h)
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
i)
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
j)
Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos
demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da
respectiva consolidação.
24.2.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
a)
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF);
b) Alvará de Licença e Funcionamento;
c) - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível
com o objeto contratual;
d - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da
Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não
inscritos na Dívida ativa da União, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões)
positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei e Certidão Negativa de Débitos – CND ou
Certidão Positiva com efeito de Negativa relativa à Seguridade Social (INSS), exigida no
artigo 47, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.212/91 e alterações posteriores, ou outra
equivalente, na forma da lei, devidamente comprovadas documentalmente pela licitante
ambas sanada com a apresentação da “CERTIDÃO CONJUNTA”
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e - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de
Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e
da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou
outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na
forma da lei;
f - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de
Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal
de Fazenda, e da Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de
débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito
de negativa(s), na forma da lei;
g - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.
h – Certidão Negativa de débitos Trabalhistas – CNDT, expedida gratuita e eletronicamente,
para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
(conforme Lei nº 12.440/11), ou pela Certidão Positiva de Débitos trabalhistas art. 642-A
§2º da CLT.
24.2.2.1 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que
noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
24.2.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a)
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei Federal que comprovem a boa situação
financeira da empresa, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados pelo INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao
Consumidor do Instituto Brasileiro Federal de Geografia e Estatística, quando encerrados
há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
a.1) O Balanço e as Demonstrações deverão ser apresentados por cópias reprográficas
das páginas do Livro Diário, onde se encontram transcritos, o Balanço e a Demonstração
de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e encerramento comprobatório do
registro na Junta Comercial. Poderá também ser apresentada cópia reprográfica de
publicação em jornal, na forma da Lei Federal acompanhado do termo de Abertura e
Encerramento. As cópias poderão ser autenticadas pela CPL ou em Cartório.
b) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último
balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da
sociedade, atestando a boa situação financeira:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
c) A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos
índices acima referidos deverá comprovar capital mínimo de 10 % (dez por cento) do valor
cumulativo a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de qualificação
econômico-financeira.
d) A demonstração dos índices contábeis especificada na alínea “c” acima, deverá ser
extraída do balanço patrimonial e respectivos demonstrativo de resultados e apresentado
e assinado por profissional com registro perante o Conselho Regional de Contabilidade.
e) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores
à data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade.
24.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:

a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de
um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
24.2.5. Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, e ao inciso XVIII do art.78 da Lei nº. 8.666/93, através da apresentação de
declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa conforme Modelo
do Anexo VI.
24.2.6. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da
licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
24.2.7. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.
24.2.8. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa,
havendo alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
24.2.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
adjudicação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
ou revogar a licitação.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 9N7WZIODZRBXXXC+OCZLKW

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

Nazaré

Quarta-feira
29 de Agosto de 2018
15 - Ano IX - Nº 2648

Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188./0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

24.2.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será
declarado vencedor.
24.2.11. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor, no modelo sugerido pelo
Edital, e os documentos que demonstrem as características do material ofertado, deverão
ser protocolados no Setor de Licitações no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, permitido o
envio por e-mail com a apresentação dos originais no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
24.2.11. Apresentar anexo VIIII - da
dados para assinatura da ata de registro de preço.
24.2.12. Apresentar anexo X – dados bancários
XXV - RECURSOS
25.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar,
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão da pregoeira, através do registro da
síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada
implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a adjudicação do objeto
da licitação ao licitante vencedor pela pregoeira.
25.2. A Pregoeira fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada,
aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
25.3. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual
prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
25.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no
momento da Sessão Pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando a
Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
25.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

XXVI- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
26.1. Não havendo a manifestação de recurso, a pregoeira adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
26.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em
seguida o procedimento licitatório.
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26.3. O objeto deste Pregão será adjudicado, globalmente, à licitante vencedora, depois de
decididos os recursos, quando houver, sujeito o certame à homologação do Prefeito
Municipal.
26.4. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à
contratação.
26.5. 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 fornecimento nas condições estabelecidas.
26.6.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.
XXV - DO REGISTRO DE PREÇOS
25.1. A Prefeitura Municipal de Nazaré o órgão gerenciador responsável pela condução do
conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de
Registro de Preços dele decorrente.
25.2 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura
Municipal de Nazaré, respeitadas as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e no
Decreto Municipal n.º 16, de 12/01/2015.
XXVI - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DA ADESÃO A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
26.1. Após homologado o resultado deste Pregão, a Prefeitura Municipal convocará o
primeiro fornecedor classificado e, se for o caso, os demais classificados que aceitarem
fornecer pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos
propostos, para assinatura da Ata de Registro de Preço, dentro do prazo de 03 (três) dias
úteis.
26.2. A Prefeitura Municipal convocará formalmente o fornecedor, informando o local, data
e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preço. O prazo de convocação do
fornecedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Prefeitura Municipal.
26.3. No caso de o primeiro fornecedor classificado, após convocado, não comparecer ou se
recusar a assinar a Ata de Registro de Preço, sem prejuízo das punições previstas neste
Edital e seus Anexos, a Prefeitura Municipal, poderá, mantida a ordem de classificação,
negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.
26.4. Publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso
de fornecimento, conforme o artigo 14 do Decreto Municipal n.º 16, de 12/01/2015.
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26.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
26.6. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura
Municipal, desde que devidamente comprovada à vantagem e, respeitadas no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto Municipal n.º 16, de
12/01/2015.
26.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
26.8. Caso haja anuência da licitante vencedora, cada órgão usuário poderá adquirir até
100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preço,
por órgão.
26.9. Na hipótese prevista no subitem anterior, a contratação se dará pela ordem de
registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
26.10. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da
data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
26.11. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto
nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d”
do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, nos termos do art. 17 do Decreto Municipal n.º
16, de 12/01/2015.
26.12. A Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatório.
26.13. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor
beneficiário registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Nazaré para
negociação do valor registrado em Ata.
26.14. Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado e a Prefeitura
Municipal de Nazaré poderá convocar outro fornecedor registrado, observada a ordem de
classificação.

XXVII - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
27.1.Após homologado o resultado deste Pregão, a Prefeitura Municipal convocará o
primeiro fornecedor classificado e, se for o caso, os demais classificados que aceitarem
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fornecer pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos
propostos, para assinatura da Ata de Registro de Preço, dentro do prazo de 03 (três) dias
úteis.
27.2. A Prefeitura Municipal convocará formalmente o fornecedor, informando o local, data
e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preço. O prazo de convocação do
fornecedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Prefeitura.
27.3. No caso de o primeiro fornecedor classificado, após convocado, não comparecer ou se
recusar a assinar a Ata de Registro de Preço, sem prejuízo das punições previstas neste
Edital e seus Anexos, a Prefeitura Municipal, poderá, mantida a ordem de classificação,
negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.
27.4. Publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso
de fornecimento, conforme o artigo 10 do Decreto Municipal n.º 16, de 12/01/2015.
XXVIII - DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO
28.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura
Municipal, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto Municipal n.º 16, de
12/01/2015.
28.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
28.3. Caso haja anuência da licitante vencedora, cada órgão usuário poderá adquirir até
100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preço,
por órgão.
28.4. Na hipótese prevista no subitem anterior, a contratação se dará pela ordem de registro
e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
28.4.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante
sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador.
28.4.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da
ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
28.4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
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adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
28.4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
28.4.5. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das
adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
28.4.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira
aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não
houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
28.4.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da
ata.
28.4.8.Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências
ao órgão gerenciador.
28.4.9. É facultada aos órgãos ou entidades municipais a adesão a ata de registro de preços
da Administração Pública Federal e Estadual.
XXIX - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
29.1. O Setor de Recebimento de Materiais da Prefeitura Municipal será o órgão responsável
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preço decorrentes desta
contratação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, o fornecedor para o
qual será emitido o pedido.
29.2. A convocação do Proponente pela CONTRATANTE será formalizada e conterá o
endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.
29.3. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não
retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de
Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e seus Anexos.
29.4. Quando comprovada a hipótese acima, o Setor de Recebimento de Materiais da
Prefeitura Municipal poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido,
sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.
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XXX – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
30.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto
nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d”
do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no
mercado.
30.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas
as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
30.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art.
65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar
a Ata e iniciar outro processo licitatório.
30.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do
registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente
registrado será convocado pela Prefeitura Municipal para negociação do valor registrado em
Ata.
XXXI - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE
31.1.O registro do fornecedor será cancelado quando:
I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
31.1.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
31.1.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.
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31.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal fará o
devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará ao Proponente a nova ordem
de registro.

XXXII - DAS SANÇÕES
32.1. O licitante ou fornecedor será sancionado com o impedimento de licitar e contratar
com o Município e será excluído do cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a
contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
a) não retirar ou aceitar a nota de empenho, quando convocada;
b) não assinar a Ata de Registro de Preço, quando convocada;
c) deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
d) apresentar documentação falsa;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
f) não mantiver a proposta;
g) falhar ou fraudar na execução do fornecimento do objeto deste Pregão;
h) comportar-se de modo inidôneo;
i) fizer declaração falsa;
j) cometer fraude fiscal.
32.2. Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90,
92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou
deteriorada.
32.3. A licitante e a adjudicatária estarão sujeitas à multa de 30% (trinta por cento) do valor
estimado para a contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.
XXXIII - DOS ENCARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
33.1. Caberá a Prefeitura Municipal:
a) permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da Prefeitura
Municipal para a entrega dos produtos adquiridos;
b) prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelo representante da licitante vencedora;
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c) solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto.

XXXVI - DOS ENCARGOS DA LICITANTE VENCEDORA
34.1. Caberá à licitante vencedora, a partir do recebimento da Nota de Empenho, o
cumprimento das seguintes obrigações:
a) responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos produtos e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes,
tributos, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a
ser criadas e exigidas pelo Poder Público;
b) respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às
dependências da Prefeitura Municipal;
c) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da Prefeitura
Municipal, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do
material, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Prefeitura Municipal;
d) efetuar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto, no prazo
assinado pela Administração da Prefeitura Municipal;
e) comunicar à Administração da Prefeitura Municipal qualquer anormalidade constatada e
prestar os esclarecimentos solicitados;
f) manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação
exigidas neste Pregão.
34.2. À licitante vencedora caberá assumir a responsabilidade por:
a) todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados
não manterão nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal;
b) todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a
entrega do material objeto deste Pregão, ainda que acontecido em dependência da Prefeitura
Municipal;
c) encargos fiscais e comerciais resultantes da aquisição deste Pregão.
34.3. São expressamente vedadas à licitante vencedora:
a) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal para
execução do contrato decorrente deste Pregão;
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b) a veiculação de publicidade acerca deste Pregão, salvo se houver prévia autorização da
Administração da Prefeitura Municipal;
c) a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Pregão.
34.4. A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos sociais,
comerciais e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura
Municipal, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a licitante
vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com a Prefeitura Municipal.
XXXV - DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO
36.1. A licitante vencedora deverá entregar os produtos, em dia de expediente, no horário
das 08h30min às 14h00min, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da emissão da Autorização
de Fornecimento.
36.2. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da
Prefeitura Municipal, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
36.3. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será
recebido:
a) provisoriamente, no ato da entrega do (s) produto(s), para posterior verificação da
conformidade do material com as especificações do objeto licitado;
b) definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
35.4. A licitante vencedora deve efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender (em) as
especificações do objeto contratado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
recebimento da solicitação.
35.5. A atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s) caberá ao titular do Setor de
Recebimento de Materiais ou a outro servidor designado para esse fim.
35.6. O(s) representante(s) da Prefeitura Municipal anotará (ão) em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
XXXVI - DO PAGAMENTO
36.1. Os pagamentos serão efetuados, em 04 (quatro) parcelas iguais, de acordo com o
recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente entregues e/ou dos
serviços efetivamente prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as
condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.
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36.2. A Prefeitura Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos
deste Edital.
36.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na pendência de qualquer
uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou
compensação financeira:
a) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede;
b) atestação de conformidade da entrega do (s) material (is);
c) cumprimento das obrigações assumidas;
d) manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.
36.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos
moratórios devidos pela Prefeitura Municipal, entre a data acima referida e a correspondente
ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculado por meio da aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

XXXVII - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO
37.1. No interesse da Prefeitura Municipal, o valor inicial atualizado da contratação poderá
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento
no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993.
37.2. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.
37.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Cláusula,
exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.
XXXVIII – DA RESCISÃO CONTRATUAL, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO
38.1
A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas na da Lei Federal nº 8.666/93.
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38.2 A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Contratante nos
casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
38.3
Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei
Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcido dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
38.4 Em consonância com o inciso V do §3º art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, o registro
poderá ser cancelado por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do
beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.
38.5 Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela
Administração, nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos preços unitários máximos definidos;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
38.5.1 A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador
de serviços nas hipóteses previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o
comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
38.5.2 Na hipótese prevista no inciso I do item 38.5, antes da suspensão ou
cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador
de serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a fim de compatibilizá-lo
com os preços unitários máximos definidos.
38.5.3 No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de
serviço, a comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município,
considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
38.6
O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de
cumprir as exigências deste instrumento convocatório.
38.6.1 A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o
qual o beneficiário do registro fica obrigado a garantir o fornecimento do material ou a
execução dos serviços, sendo que este prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de
diligência para complementar a análise do pleito.
XXXIL – DA REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
39.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei Federal nº
8.666/93
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XL DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
40.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública,
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão
mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço: Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, sala de Licitações, localizada na Praça Alexandre
Bittencourt, 07 – Centro Nazaré - Bahia.
40.2. A pregoeira, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá sobre
a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
40.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
40.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser
enviados aa pregoeira até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
Sessão Pública, exclusivamente para o endereço eletrônico licitanazaré.ba@gmail.com.
40.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas
no endereço eletrônico www.nazaré.ba.io.org.br, por meio do link Licitações, para
conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em
participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
XLI - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
41.1. Ao Prefeito Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou
inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
41.2. A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços e à do contrato.
41.3. Os licitantes ou fornecedores não terão direito à indenização em decorrência da
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
41.4. É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão,
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados
para fins de classificação e habilitação.
41.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
41.6. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos pelo licitante para efeito de julgamento deste
Pregão.
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41.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de
15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de
pequeno porte.
41.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital,
prevalecerão às últimas.
41.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por
conveniência da Prefeitura Municipal, sem prejuízo do disposto no art. 4º, inciso V, da Lei nº
10.520/2002.
XLII - DOS ANEXOS
42.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – ATA DE REGISTRO DE PREÇO;
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE;
ANEXO IV– MODELO DE CREDENCIAL
ANEXO V–MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
ANEXO VI– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO VIIII - D
DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO IX – AMOSTRA RECIBO DE ENTREGA TEMPESTIVA DE AMOSTRAS
ANEXO X – DADOS BANCARIOS

XLIII - DO FORO
43.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Cidade de Nazaré, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
43.2. Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da legislação em
vigor, em especial as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002, Lei Complementar
123/2006.
Nazaré - BA, 28 de agosto de 2018
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2018-SRP
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA
ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIAS:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.
Objeto:
Seleção das propostas mais vantajosas para eventual aquisição de triciclos com cabine
fechada modelo baú; triciclo com carroceria aberta para atender a demanda das diversas
secretarias deste município.
2.

Justificativa:

Aquisição de triciclos com cabine fechada modelo baú para transportar os diversos
materiais escolares utilizados pelos alunos, professores e servidores das escolas que ficam
em locais de transito intenso e acesso muito restrito, principalmente nas escolas da zona
rural; transportar os diversos materiais utilizados pelos usuários dos programas oferecidos
pela secretaria de Desenvolvimento Social e Combate e Pobreza; transporte de
medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde do Município; transporte de cargas em
geral para secretaria municipal de Infraestrutura, desenvolvendo assim os serviços com
versatilidade,
facilitando a logística e permitindo agilidade em áreas criticas para
locomoção, veículo de grande mobilidade, baixo custo de manutenção e baixo consumo de
combustível.
3.

Valor Estimado:

O valor a contratar está estimado conforme planilhas.
4.

Local de Entrega/Fornecimento/Execução:

O fornecimento será efetuado em remessa conforme as solicitações enviadas, com prazo de
entrega não superior a 20 (vinte dias), contados a partir do recebimento do pedido em papel
timbrado e assinatura do responsável por parte da Secretaria Municipal.
Os bens deverão ser entregues conforme informações contidas no formulário de pedido, com
informações do endereço, responsável pelo recebimento e horário para entrega.
4.2 DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 9N7WZIODZRBXXXC+OCZLKW

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

Nazaré

Quarta-feira
29 de Agosto de 2018
29 - Ano IX - Nº 2648

Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188./0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

Os bens serão recebidos:
a)
O recebimento dos produtos será feito e analisado por uma por um profissional
designado pela Secretaria Municipal;
b)
Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com
as especificações constantes do Edital e da proposta.
c)
Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 48 horas
do recebimento provisório.

5.

Especificação / Detalhamento:

Termo de referencia em anexo.

6.

ORDEM

1.

7.

Dotação Orçamentária

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade: 59002 / 63001/ 60001/64001
Atividade / Projeto: 2024; 2072; 2023; 2048; 2038; 2034
ELEMENTO: 4.4.90.52.00.00
FONTE: 01/04/09/00/ 02

Pagamento

Os pagamentos serão efetuados, em 04 (quatro) parcelas iguais, de acordo com o
recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente entregues e/ou dos
serviços efetivamente prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as
condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.
8.

Acompanhamento e Fiscalização

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria Municipal,
ao qual competirá esclarecer as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência à Secretaria Municipal da Administração.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Secretaria
Municipal ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666,
de 1993.
9.

Outras informações:
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9.1

Responsabilidades da Empresa

a) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, seguros,
fretes – carrego e descarrego decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus
para a Prefeitura Municipal de Nazaré;
b) Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo desta
compra;
c) Substituir as suas expensas, todo e qualquer produto entregue em desacordo com as
especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vicio ou que vier a
apresentar problema quanto ao seu consumo dentro do período de garantia;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega do produto no Almoxarifado, incluindo as
entregas feitas por transportadoras;
e) Responsabilizar-se pela fiel entrega dos produtos no prazo estabelecido;
f) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a
execução desta aquisição;
g) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades atualizadas no contrato, na
forma do art. 65, parágrafos 1o e 2o da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.
9.2 - Da garantia
Todos os produtos fornecidos deverão possuir garantia referente a defeitos de fabricação,
embalagem ou outros, por período mínimo de 06 (seis) meses, e de acordo com o Código de
Defesa do Consumidor.
10.

Disposições Gerais

I. A Secretaria Municipal reserva-se o direito de impugnar os itens entregues, se esses não
estiverem de acordo com as especificações;
II. Os produtos cotados deverão atender as especificações constantes na planilha;
III. A entrega deverá seguir o cronograma e o local indicado na ordem de fornecimento e o
pagamento será conforme a quantidade entregue constante em cada nota fiscal emitida a
esta prefeitura;
IV. Serão recusados os materiais que não atenderem as especificações constantes neste
edital e/ou que não esteja adequado para o consumo, devendo a licitante contratada
substituir imediatamente o recusado;
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V. Não serão aceitos materiais suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação
com risco comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis, por infração prevista na lei
federal n. 6.437/77 e crime, previsto no código penal, a ser apurado na forma da lei;
VI. Os materiais deverão ser entregues embalados, de forma a não ser danificado durante as
operações de transporte e descarga no local da entrega.
6. PRODUTOS
Os materiais adiante indicados e subdivididos em lote são os seguintes:

LOTE I
ITEM
01
02
03

DISCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

R$
UNIT

R$
TOTAL

MARCA

VALOR TOTAL DO LOTE

* Os valores utilizados para a estimativa da Administração correspondem ao valor médio dos
itens licitados, colhidos no mercado local e circunvizinhos.
7. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
7.1. O Setor Responsável pela cotação de preço foi a Coordenação de Compras, que
o fez através de servidor designado.
LOTE 01:
APRESENTAR FOLDER DO EQUIPAMENTO APRESENTADO NA PROPOSTA
UND

QUANTIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UND

5

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UND

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UND

1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UND

1

SECRETARIAS

ITEM

1

UND

DESCRIÇÃO
TRICICLO - Para transporte de
carga,
ANO
E
MODELOS
2018/2018 capacidade de 1 UND
(um) condutor. Com cabine
fechada
modelo
Baú,

QUANT

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

MARCA

08
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capacidade mínima de 300kg.
Sendo motor 0km. Motor de no
mínimo 200cc. Contendo 5
velocidades engrenadas e uma
ré. Indicadores luminosos de
mudança de direção (setas).
Dispositivo
de
sinalização
luminosa de emergência (pisca
alerta). Local do condutor com
cobertura contendo para-brisa.
Limpador
de
para-brisa.
Combustível: Gasolina. Par de
faróis
dianteiros,
lanternas
traseiras com luz de ré.
Confeccionado em material de
primeira
qualidade.
QUALIDADE
IGUAL
OU
SUPERIOR.
DO
EMPLACAMENTO
DO
VEÍCULO: Os veículos deverão
ser entregues já emplacados em
nome da Prefeitura Municipal
de Nazaré.
VALOR TOTAL
VALOR POR EXTENSO
VALIDADE DA PROPOSTA
LOTE 02: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
APRESENTAR FOLDER DO EQUIPAMENTO APRESENTADO NA PROPOSTA

ITEM

1

DESCRIÇÃO
TRICICLO - Para transporte
de carga, capacidade de 1 (um)
condutor.
Com
carroceria
aberta, capacidade mínima de
300kg. Sendo motor 0km.
Motor de no mínimo 160cc.
Combustível:
Gasolina.
Capacidade do tanque de
combustível: 16 litros. Pneu
dianteiro original da moto,
pneus
traseiros
Aro
13.
Descarga
alongada
para
reduzir o ruído. Freio com
acionamento
hidráulico.
Certificado
pelo
Inmetro.
Aprovação
do
Denatran.
Confeccionado em material de
primeira. Qualidade igual ou
superior. QUALIDADE IGUAL
OU
SUPERIOR.
DO
EMPLACAMENTO
DO

UND

QUANT

UND

8

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

MARCA
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VEÍCULO: Os veículos deverão
ser entregues já emplacados
em
nome
da
Prefeitura
Municipal de Nazaré
VALOR TOTAL
VALOR POR EXTENSO
VALIDADE DA PROPOSTA

ANEXO II – ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01405/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2018-SRP
Objeto: Seleção das propostas mais vantajosas para eventual aquisição de triciclos com
cabine fechada modelo baú; triciclo com carroceria aberta para atender a demanda das
diversas secretarias deste município, de acordo com especificações contidas no edital,
especificados no Anexo I do edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº.
10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93.
No dia xx de xx de 2018, o Município de Nazaré, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Nazaré – Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob
nº 13.797.188./0001-92 Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro Nazaré - Bahia, por seu
Prefeita xxxx, brasileira, maior, xxxx, portador CPF sob o n.º xxx, nos termos da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto Municipal nº 016/2015, de 1 2 /01/2015, e
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no
Pregão Presencial Nº 070/2018-SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo fornecedor
beneficiário xx, CNPJ nº xx, situado xx, Bairro xx xx - Bahia, neste ato representado pelo
Sr. xx, xx, portador RG xx/xx, CPF. xx, conforme quadro abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para Futura e Eventual Seleção das propostas mais vantajosas para
eventual aquisição de triciclos com cabine fechada modelo baú; triciclo com carroceria
aberta para atender a demanda das diversas secretarias deste município, acordo com
especificações contidas no edital, especificados no Anexo I do edital, e mediante condições
estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93,
conforme abaixo:
LOTE 01

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

Valor
UNIT
(R$)

Valor
Total
(R$)

MARCA

1
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2
3
CLÁUSULA SEGUNDA
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data
de ____/____/____ até ____/____/____.
2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de
validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Nazaré não será obrigado a
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na cláusula primeira,
podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse
fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2018-SRP, que
a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição,
por ser de pleno conhecimento das partes.
CLÁUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO
3.1 Os pagamentos serão efetuados, em 04 (quatro) parcelas iguais, de acordo com o
recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente entregues e/ou dos
serviços efetivamente prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as
condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.
3.1.1 Deverá constar no corpo da Nota Fiscal o número do processo licitatório a que se
refere (Pregão Presencial).
3.1.2 A nota só será protocolada no departamento de Compras mediante assinatura do
responsável pelo recebimento das mercadorias, onde, atestará a entrega.
3.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação;
3.3 As Notas Fiscais deverão ser emitidas separadamente no que se referem os materiais,
com data de fabricação, número do lote, validade do lote e marca de cada item constando na
Nota Fiscal.
CLÁUSULA QUARTA
DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 O prazo de entrega dos produtos será de 20 (vinte) dias após o recebimento da
Autorização de fornecimento.
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4.2 Os produtos adquiridos através deste Pregão deverão ser entregues na quantidade
solicitada pelo departamento competente, da Secretaria Solicitante, que ocorrerá com
acompanhamento do Servidor Responsável pelo recebimento em horário normal de
expediente.
4.3 A empresa somente poderá efetuar a entrega de qualquer produto mediante o
recebimento da Autorização de Fornecimento, nas quantidades ali constantes.
4.4 As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme Autorização de Fornecimento, onde
serão separados previamente a qual dotação é pertencente.
4.4.1 Os ITENS, conforme CIB 038 de 12 de junho de 2008 deverão vir em notas separadas,
conforme a Autorização de Fornecimento.
4.5 Os itens adquiridos através deste Pregão deverão ser entregues conforme solicitação da
Secretaria Municipal deste município, que ocorrerá com acompanhamento do Servidor
Responsável pelo recebimento, em horário normal de expediente.
4.6. A ata de registro de preços terá validade 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura.
4.7 Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de aquisição
da Prefeitura Municipal de Nazaré.

CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES
5.1 - Do Município:
5.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme
ajuste representado pela nota de empenho;
5.1.2- Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;
5.1.3- Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas,
necessárias à perfeita execução da nota de empenho;
5.1.4- Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota
fiscal, devidamente atestada, no setor competente;
5.1.5- Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.
5.1.6- Conferir e Fiscalizar a execução ou aquisição do objeto licitado.
5.2 - Da Detentora da Ata:
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5.2.1- Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida;
5.2.2- Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta
ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;
5.2.3- Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;
5.2.4- Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado;
5.2.5- Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta preços e edital de licitação.

CLÁUSULA SEXTA
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1 - Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão
formalizados pela retirada da nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa pela
detentora.
6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3 - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a
qual deverá ser feita através de nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa.
6.4 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar,
na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além
da identificação de quem procedeu ao recebimento.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS PENALIDADES
7.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso
injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará
a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das
quais destacam-se:
a) advertência;
b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o
30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato;
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão
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contratual;
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais
casos de inadimplemento contratual;
e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o
Município, no prazo de até 2 (dois) anos;
f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja
promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da
autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.
7.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados
dos pagamentos devidos pela Administração.
7.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 7.1, caberá recurso no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no
mesmo local.
7.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será
dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05
(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
7.5 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 81, 90, 92, 94, 95 e
96 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitando-se os infratores às cominações legais,
especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa
em processo administrativo.
7.6 - A recusa à assinatura do contrato e a inexecução contratual, inclusive por atraso
injustificado na execução do contrato, ensejarão a aplicação da pena de multa, observados os
parâmetros estabelecidos nesta seção, sem prejuízo, na segunda hipótese, da rescisão
unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicação das demais sanções previstas na da
Lei Federal nº 8.666/93.
7.7 - Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os
que incorram nos ilícitos previstos nos arts. 81, 90, 92, 94 e 95 e 96 da Lei Federal nº
8.666/93.
7.8 Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da
sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na
conduta faltosa.
7.9
Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos no
art. 7º. da Lei Federal nº 10.520/02 e art. 88, inciso I da Lei nº 8.666/93.
7.10

Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar
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com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição,
os que incorram nos ilícitos previstos nos arts. 81, 90, 92, 94 e 95 e 96 da Lei Federal nº
8.666/93.
7.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência
na prática do ato.
7.12
O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado,
sem prejuízo das sanções previstas na da Lei Federal nº 8.666/93, garantida prévia e ampla
defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação,
quando:
a)
não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de
Preços;
b)
injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato
decorrente do Registro de Preços;
c)
o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato,
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei
Federal nº 8.666/93.
7.13 Será aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento, tanto
à licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, e que venha a ser
inabilitada por ter apresentado documentos que seguramente não atendam as exigências
deste edital, como às demais licitantes, que dêem causa a tumultos durante a sessão
pública de pregão ou ao retardamento dos trabalhos em razão de comportamento
inadequado de seus representantes.
7.14 O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da Contratante, o desconto das
respectivas importâncias do valor eventualmente devido à Contratada.
7.15 O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo
valor como dívida ativa, sujeitando-se a Contratada ao processo judicial de execução
CLÁUSULA OITAVA
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro
de Preços;
8.1.1 - Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos materiais, incluindo todas as
despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), transporte, embalagens, seguros, mãode-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste
Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora
da ata na execução da mesma.
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8.2 - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para
menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do
inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e
imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica
extraordinária e extracontratual).
8.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.
8.3 - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do
preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior
devidamente justificado no processo.
8.4 - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço
inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo
cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidades ou determinar a negociação.
8.5 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O
Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o
item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado,
mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
8.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador
desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das
penalidades cabíveis.
8.7 - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a
ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
8.8 - Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento
devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.
8.8.1 - A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do
registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços
inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da
apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
8.9 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados,
índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições
de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do
serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;
8.10 - Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de
estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados,
dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais
classificados, respeitada a ordem de classificação.
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8.11 - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não
aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a
Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem
aplicação de penalidade.
8.12 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da
Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.
CLÁUSULA NONA
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus,
que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de
30(trinta) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pelo
“PROMITENTE FORNECEDORA”, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO.
9.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, por
decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados, por
iniciativa do Gestor da Ata quando:
9.2.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;
9.2.2 - a detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a
Administração não aceitar sua justificativa;
9.2.3 - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor;
9.2.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições
legais;
9.2.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
9.2.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
9.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item,
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao
processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado,
incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Órgão Oficial do Estado, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a
partir da última publicação.
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9.4 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do
MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipótese previstas no artigo
78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.
9.4.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das
penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA
DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO
10.1 - As aquisições dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório
informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos das aquisições.
10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial
serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a
competência para tanto.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO ORÇAMENTO
11.1 As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos previstos no
Orçamento da Prefeitura Municipal de Nazaré.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
VINCULAÇÃO AO EDITAL
12.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de
transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 070/2018-SRP, bem como os documentos a ele referentes, além da
proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DAS COMUNICAÇÕES
13.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA FISCALIZAÇÃO
14.1 A fiscalização da execução da referida ata de registro de preços será exercida por
servidor(es) nomeado(s) através de Decreto Municipal.
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14.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA.
14.2 A contratada obriga-se a realizar os serviços conforme especificação estabelecida no
edital
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Integram esta Ata, o edital da PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2018-SRP a proposta da
empresa .................................................................... classificada em 1º lugar no certame
supranumerado.
15.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e
10.520/02, Decreto Municipal Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no
art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Decreto Municipal nº 016/2015, de
1 2 /01/2015), e alterações posteriores, no que não colidir com a primeira e as demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
15.3 É admitida a adesão da(s) Ata(s) de Registro de Preços oriunda(s) deste procedimento
licitatório desde que autorizado pela Prefeitura de Nazaré.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DO FORO
16.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Nazaré, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
Nazaré – Ba, xx de xx de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
xxxx
Prefeito Municipal

xxxxxx
Representante Legal: Sr. xxxx
RG xx/xxx
CPF. xxx
PELA CONTRATADA
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE

Declaro para os devidos fins e sob penas da Lei que a empresa:
_______________________________________,
CNPJ
nº_________________,
não
está
cumprindo pena de “INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em relação a qualquer de suas esferas Federal,
Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o Art. 97, da Lei nº
8.666/93.
Data e Local
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2018-SRP
MODELO DE CREDENCIAL

A
(nome
da
empresa)....................................
CNPJ,
nº
........................,
com
sede
à ......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores
ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de
mandato, nomeia
e
constitui,
seu(s)
Procurador
(es)
o
Senhor
(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador
do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à
rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem confiro
amplos poderes para junto ao Órgão.............................. praticar todos
os atos
necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão
Presencial Nº 070/2018-SRP, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir
de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições,
confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente
dando tudo como bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2018-SRP
MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
empresa)....................................
CNPJ,
nº
........................,
com
A
(nome
da
sede
à ..............................., neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios,
com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço), DECLARA para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei
Federal nº 10.520/02, ter conhecimento de todas as informações e das condições
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei
Complementar nº.
123/06, declara:
(
) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno
porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de microempresa, empresa de pequeno porte e que não estamos incursos
nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
declara:
( ) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem
aplicadas a teor do art. 7º do mesmo diploma.
(
) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver
restrição na comprovação
da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização
procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao
momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério
da
Administração Pública,
cientes
de
que
a não-regularização
da
documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação
, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a
definida no art. 81 .
Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2018-SRP
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A
(nome
da
empresa)....................................
CNPJ,
nº
........................,
com
sede
à ......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios,
com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço) DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”,
conforme o caso): (...) não emprega menor de dezesseis anos.
(...) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2018-SRP
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:

UF:

CEP:

FONE/FAX:

INSC. ESTADUAL:

CONTATO:

CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:

VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:
PROPOSTA DE PREÇOS

Lote nº
N°

DESCRIÇÃO

MARCA

UND

QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL

TOTAL
VALOR TOTAL DA PROPOSTA1:
Declaramos, que
no preço
ofertado estão
inclusas todas
as despesas
necessárias para o fornecimento objeto desta
licitação,
sendo
de
nossa
exclusiva responsabilidade
todas
as despesas, tais
como:
transporte,
alimentação,
proventos,
encargos
sociais,
impostos,
taxas,
tributos,
emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais
despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente,
com as especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe
quaisquer reivindicações devidas a erros
nessa
avaliação, para
efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em
vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, da Lei nº
8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Nº
070/2018-SRP.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
_,
LOCAL

_/

_/

DATA

ASSINATURA

Observações:
1)A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os
pagamentos durante a execução do contrato.
1 Soma de todos os Lotes para os quais participa a Proponente
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ANEXO VIII
DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOME:
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº
ÓRGÃO EMISSOR:
CPF Nº
ENDEREÇO
COMPLETO
PESSOA JURÍDICA:

DA

xx, _____ de _________________ de ___.

_______________________________________
Assinatura e Carimbo

OBS: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato.
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ANEXO IX – AMOSTRA

RECIBO DE ENTREGA TEMPESTIVA DE AMOSTRAS

DECLARO que recebi em ____/____/_____ da empresa ____________________________________,
inscrita no CNPJ sob o nº __________________, estabelecida em nome da cidade, no endereço
completo, as AMOSTRAS DOS PRODUTOS abaixo especificados:
ITEM

QUANT.

UND.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

1
2
3
4
...

xxxxx, _____ de ____________ de 2018.

________________________________
Nome do Servidor
Matrícula

De acordo.
____________________, ______ de ______________ de _____
_____________________________________
Empresa
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ANEXO X – DADOS BANCARIOS

FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

______________________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal).
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 1416/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/2018-SRP
OBJETIVO: Seleção das propostas mais vantajosas para eventual aquisição de Veículos
Automotivos, zero quilômetros, máquinas ano 2018, para atender as Unidades de Saúde da
Família: Ladeira Grande, Muritiba II, Apaga fogo I e Mucambo conforme emenda
parlamentar nº 11354455000/1180-03 e atender as secretarias: Educação; Infra Estrutura;
Gabinete e Sec. Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza.
Obtivemos, através do acesso do diário oficial de Nazaré nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada. Visando à comunicação futura entre esta
Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do
edital e remetê -lo ao Setor de Licitações, pelo e -mail licitanazareba@gmail.com
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Nazaré da
responsabilidade da comunicação, por meio de fax ou e -mail de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
qualquer informação adicional, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
EMPRESA: ________________________________________________________________________

CNPJ/MF: ________________________________________________________________________

ENDEREÇO: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
CIDADE: ________________________________________________________________________
TEL:(______) _____________________________________________

EMAIL: ___________________________________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: __________________________________________________________

DATA: ______ DE _______________ DE 2018

_____________________________________________
ASSINATURA:
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EDITAL DE LICITAÇÃO
I - REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/06, Decreto
Federal nº 7.507/2012, Lei Municipal nº. 698/2009, Decreto Municipal nº 21/2013 e Decreto
Municipal nº 16/2015e alterações posteriores de toda a legislação referida.
II - ÓRGÃO INTERESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE
III - MODALIDADE
IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
1416/2018
Pregão Presencial no. 071/2018-SRP
V - TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço

VI - FORMA DE FORNECIMENTO
Parcelada

VII - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço por Lote
VIII - OBJETO
Constitui-se objeto desta licitação Seleção das propostas mais vantajosas para eventual aquisição
de Veículos Automotivos, zero quilômetros, máquinas ano 2018, para atender as Unidades de
Saúde da Família: Ladeira Grande, Muritiba II, Apaga fogo I e Mucambo conforme emenda
parlamentar nº 11354455000/1180-03 e atender as secretarias: Educação; Infra Estrutura;
Gabinete e Sec. Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza, conforme especificações constantes
neste Edital e Anexos.
IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E
INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 12/09/2018
HORÁRIO: 09h00min
LOCAL: Sala das Licitações, Praça Alexandre Bittencourt, nº 07, Centro, Nazaré, Bahia.
X - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Gestora
Vide Edital

Fonte
Vide Edital

Projeto/Atividade
Vide Edital

XI - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
12 (doze) meses, já computadas neste as eventuais prorrogações.

Elemento de despesa
Vide Edital
XII –EDITAL DISPONIVEL
www.nazare.ba.io.org.br

XIII - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
serão prestados pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, diariamente, das 08h00min às 14h00min,
na Sala de Licitações, sito a Praça Alexandre Bittencourt, nº 07, Térreo, Centro, Nazaré-Bahia, pelo
Telefax (075) 3636-2711/2215 ou pelo e-mail licita.nazareba@gmail.com
XIV - PREGOEIRA RESPONSÁVEL
Pregoeira: Maiane Almeida Caldas Barreto
Decreto nº 093 de 11 de abril de 2018, publicado em 11-04-2018
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/2018-SRP
XV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
15.1
Poderão participar do certame os interessados que atenderem a todas as exigências
contidas neste instrumento e nos seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado.
15.2 Não serão admitidas nesta licitação empresas que estejam suspensas do direito de
licitar ou contratar com a Administração Pública, ou as declaradas inidôneas, na forma dos
incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
15.3 Está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública
a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação,
haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da
empresa punida.
15.4
É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.
15.5 Consoante o art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não poderá participar, direta ou
indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a
eles necessários os demais agentes públicos, impedidos de contratar com a Administração
Pública por vedação constitucional ou legal.
15.6

Não poderão participar desta licitação pessoas jurídicas reunidas em consórcio.

15.7 Não poderá participar da licitação a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco
com servidor ou com agente político da Administração Pública Municipal (TCU - Acórdão
1019/2013- Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013).
15.8

Não poderão participar:

a) Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
b) Empresa que esteja sob falência, concordata, concurso de credores, recuperação judicial,
dissolução ou liquidação;
c) Empresa que tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
15.9. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as
sanções e penalidades legais aplicáveis.
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15.10. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à
proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
15.11. Cópia deste Edital e seus anexos estarão, a partir da data da publicação de seu
resumo em Diário Oficial do Município, à disposição dos interessados, os quais poderão
obtê-lo junto a Prefeitura Municipal de Nazaré – no endereço indicado à fl. 01 - de
segunda a quinta das 8h00min às 12h00min. Outras informações sobre a licitação serão
prestadas pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos mesmos locais e horários,
pelo(s) Telefax (75) 3636-2711 ou através do e-mail licitanazareba@gmail.com
XVI – DO CREDENCIAMENTO
16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto à pregoeira por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente e Contrato Social da licitante.
16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial, conforme Modelo
do Anexo IV, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio,
proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
16.3. Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão expedida
pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº 103 de 30 de abril de 2007,
expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC, exigida somente
para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu
enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
16.4. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento,
bem assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão,
não inviabilizará a participação do (s) licitante (s) no certame. Caso não tenha interesse
em participar da fase de lances, o proponente pode remeter os envelopes ao órgão ou
entidade que promove a licitação pela melhor forma que encontrar, inclusive por via postal
ou outro meio eficaz de protocolo.
16.5. No caso de incorreção de documento de Credenciamento, o(s) portador (es) dos
envelopes não poderão rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou
mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando
que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de
quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que
estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que citado
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa.
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16.6. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a
conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência
do direito ao recurso.
16.7. os licitantes deverão entregar à pregoeira a Declaração de Tratamento Diferenciado
e Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação previstas neste
edital, Anexo V.
16.8. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição
dessas empresas pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da
licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado
da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão
destruídos pela Comissão Permanente de Licitação.
16.8. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
XVII - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
17.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais
nº. 10.520/02 e nº. 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, Decretos Municipais nº 21, de
11/01/2013 e 16, de 12/01/2015 e demais legislações regentes da matéria.
17.2. Este certame será dirigido pela Pregoeira Oficial e pela Equipe de Apoio, acompanhado
pela Assessoria Jurídica do Município, Controladoria Geral do Município e demais agentes
da Administração Pública que se fizerem presentes.
17.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior
compreendendo: greves, perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes que fujam ao controle de qualquer das
partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. O motivo de força maior
pode ainda ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.
XVIII - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
18.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e
rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como
Proposta de Preços, endereçada à Pregoeira, com indicação dos elementos a seguir:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2018-SRP
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE “A”- PROPOSTA DE PREÇOS
18.2. Deve a proposta, preferencialmente, estar impressa por processo eletrônico em 01
(uma) via, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada na última folha e preferencialmente rubricada nas demais.
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18.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente
de acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo
propostas alternativas.
18.4. A proposta deverá apresentar o preço por item e total expressos em R$ (reais), com
apenas duas casas decimais.
18.5. Os preços serão para entrega dos produtos neste Município e deverão incluir todas e
quaisquer despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos,
encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder às especificações do objeto licitado.
18.6. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
18.7. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas.
18.8. A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de
garantia, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta, sob pena de
desclassificação.
18.9. A marca e a referência indicada serão uma só para cada item, sem possibilidade
de substituição por qualquer outra.
18.10. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade
das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos
compromissos assumidos.
18.11. Para efeito do art. 40, § 2º, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, o orçamento
estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários é equivalente à soma dos itens do
Termo de Referência.
XIX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no item IX do
Edital, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando
que possui os necessários poderes para formulação de propostas, lances, negociação e para
a prática dos demais atos inerentes ao certame (art. 11 do Decreto Municipal nº 21/2013).
19.2. Concluída a fase de credenciamento, os envelopes da proposta de preços e dos
documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
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19.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a
respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.
19.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação
será realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos
licitantes e pelo pregoeira.
19.5. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
a)
Informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto;
b)
Contiverem emenda, rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua
compreensão.
19.6. A Pregoeira selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores
sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na
impossibilidade de obter pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão
selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam
os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de
lances verbais.
19.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Pregoeira selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
19.8. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita,
devendo a Pregoeira negociar, visando obter preço melhor.
19.9. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no item anterior, a Pregoeira classificará as propostas subsequentes de
menor preço, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
19.10. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
19.11. O critério de julgamento será o de menor preço por Lote.
19.12. É vedada a oferta de lance com vista a empate.

XX- ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
20.1. Após a classificação das propostas, a pregoeira fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada
de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
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20.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor
valor anteriormente registrado. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
20.3. A pregoeira poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser
ofertado pelos licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma,
possibilitar a manutenção das disputas e obtenção da proposta mais vantajosa.
20.4. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, a
pregoeira poderá fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da
contratação, a ser admitido como variação entre um lance e outro.
20.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
20.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
20.7. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de
Contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime
diferenciado e favorecido.
20.8. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa e houver proposta apresentada
por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa igual ou até 5% (cinco por
cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada
poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu
favor o objeto deste Pregão;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais
bem classificada, na forma do subitem anterior, a Pregoeira, convocará as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta Condição, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condição,
a Pregoeira procederá ao sorteio, definindo e convocando a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.
20.9. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, a
Pregoeira poderá formular contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado o

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 9N7WZIODZRBXXXC+OCZLKW

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

Nazaré

Quarta-feira
29 de Agosto de 2018
59 - Ano IX - Nº 2648

Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188./0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições
diferentes das previstas neste Edital.
20.10. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a Pregoeira
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em
relação ao valor estimado para a contratação.
20.11. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital,
a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração
de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado
pela Autoridade Superior.
20.12. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº. 123/06 não implica
a inabilitação automática.
20.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes
presentes.
XXI - DA NEGOCIAÇÃO
21.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, a
Pregoeira poderá encaminhar contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições
diferentes das previstas neste Edital.
21.2. A negociação será realizada pela Pregoeira, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.
XXII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
22.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a Pregoeira
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em
relação ao valor estimado para a contratação.
22.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
22.3. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da
Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar
sua decisão.
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22.4. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade de preço, a Pregoeira poderá solicitar da respectiva licitante o
encaminhamento da amostra.
22.5. Se a proposta não for aceitável ou se a amostra for rejeitada ou, ainda, se a licitante
não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta subsequente e,
assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda a este Edital.
XXIII - DA AMOSTRA
23.1. A Pregoeira poderá solicitar à licitante cuja proposta tenha sido aceita quanto à
compatibilidade de preço amostra dos produtos ofertados, conforme previsão no Anexo I –
Termo de Referência.
23.6. Será rejeitada a amostra que:
a) apresentar problemas de funcionamento durante a análise técnica;
b) apresentar divergência a menor em relação às especificações técnicas da proposta;
XXIV - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
24.1. As licitantes deverão incluir no Envelope a seguinte documentação abaixo, que poderá
ser apresentada: em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original
para ser autenticada pela Pregoeira ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, com a
seguinte indicação:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2018-SRP
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE “B”- HABILITAÇÃO
24.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
24.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
b)
No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis;
c) Em se tratando de sociedades comerciais ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
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e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
f)
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
g)
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação
ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br.
h)
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
i)
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
j)
Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos
demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da
respectiva consolidação.
24.2.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
a)
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF);
b) Alvará de Licença e Funcionamento;
c) - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível
com o objeto contratual;
d - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da
Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não
inscritos na Dívida ativa da União, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões)
positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei e Certidão Negativa de Débitos – CND ou
Certidão Positiva com efeito de Negativa relativa à Seguridade Social (INSS), exigida no
artigo 47, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.212/91 e alterações posteriores, ou outra
equivalente, na forma da lei, devidamente comprovadas documentalmente pela licitante
ambas sanada com a apresentação da “CERTIDÃO CONJUNTA”
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e - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de
Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e
da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou
outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na
forma da lei;
f - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de
Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal
de Fazenda, e da Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de
débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito
de negativa(s), na forma da lei;
g - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.
h – Certidão Negativa de débitos Trabalhistas – CNDT, expedida gratuita e eletronicamente,
para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
(conforme Lei nº 12.440/11), ou pela Certidão Positiva de Débitos trabalhistas art. 642-A
§2º da CLT.
24.2.2.1 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que
noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
24.2.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a)
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei Federal que comprovem a boa situação
financeira da empresa, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados pelo INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao
Consumidor do Instituto Brasileiro Federal de Geografia e Estatística, quando encerrados
há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
a.1) O Balanço e as Demonstrações deverão ser apresentados por cópias reprográficas
das páginas do Livro Diário, onde se encontram transcritos, o Balanço e a Demonstração
de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e encerramento comprobatório do
registro na Junta Comercial. Poderá também ser apresentada cópia reprográfica de
publicação em jornal, na forma da Lei Federal acompanhado do termo de Abertura e
Encerramento. As cópias poderão ser autenticadas pela CPL ou em Cartório.
b) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último
balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da
sociedade, atestando a boa situação financeira:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
c) A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos
índices acima referidos deverá comprovar capital mínimo de 10 % (dez por cento) do valor
cumulativo a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de qualificação
econômico-financeira.
d) A demonstração dos índices contábeis especificada na alínea “c” acima, deverá ser
extraída do balanço patrimonial e respectivos demonstrativo de resultados e apresentado
e assinado por profissional com registro perante o Conselho Regional de Contabilidade.
e) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores
à data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade.
24.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:

a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de
um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
24.2.5. Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, e ao inciso XVIII do art.78 da Lei nº. 8.666/93, através da apresentação de
declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa conforme Modelo
do Anexo VI.
24.2.6. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da
licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
24.2.7. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.
24.2.8. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa,
havendo alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
24.2.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
adjudicação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
ou revogar a licitação.
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24.2.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será
declarado vencedor.
24.2.11. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor, no modelo sugerido pelo
Edital, e os documentos que demonstrem as características do material ofertado, deverão
ser protocolados no Setor de Licitações no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, permitido o
envio por e-mail com a apresentação dos originais no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
24.2.11. Apresentar anexo VIIII - da
dados para assinatura da ata de registro de preço.
24.2.12. Apresentar anexo X – dados bancários
XXV - RECURSOS
25.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar,
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão da pregoeira, através do registro da
síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada
implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a adjudicação do objeto
da licitação ao licitante vencedor pela pregoeira.
25.2. A Pregoeira fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada,
aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
25.3. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual
prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
25.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no
momento da Sessão Pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando a
Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
25.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

XXVI- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
26.1. Não havendo a manifestação de recurso, a pregoeira adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
26.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em
seguida o procedimento licitatório.
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26.3. O objeto deste Pregão será adjudicado, globalmente, à licitante vencedora, depois de
decididos os recursos, quando houver, sujeito o certame à homologação do Prefeito
Municipal.
26.4. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à
contratação.
26.5. 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 fornecimento nas condições estabelecidas.
26.6.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.
XXV - DO REGISTRO DE PREÇOS
25.1. A Prefeitura Municipal de Nazaré o órgão gerenciador responsável pela condução do
conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de
Registro de Preços dele decorrente.
25.2 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura
Municipal de Nazaré, respeitadas as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e no
Decreto Municipal n.º 16, de 12/01/2015.
XXVI - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DA ADESÃO A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
26.1. Após homologado o resultado deste Pregão, a Prefeitura Municipal convocará o
primeiro fornecedor classificado e, se for o caso, os demais classificados que aceitarem
fornecer pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos
propostos, para assinatura da Ata de Registro de Preço, dentro do prazo de 03 (três) dias
úteis.
26.2. A Prefeitura Municipal convocará formalmente o fornecedor, informando o local, data
e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preço. O prazo de convocação do
fornecedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Prefeitura Municipal.
26.3. No caso de o primeiro fornecedor classificado, após convocado, não comparecer ou se
recusar a assinar a Ata de Registro de Preço, sem prejuízo das punições previstas neste
Edital e seus Anexos, a Prefeitura Municipal, poderá, mantida a ordem de classificação,
negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.
26.4. Publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso
de fornecimento, conforme o artigo 14 do Decreto Municipal n.º 16, de 12/01/2015.
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26.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
26.6. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura
Municipal, desde que devidamente comprovada à vantagem e, respeitadas no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto Municipal n.º 16, de
12/01/2015.
26.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
26.8. Caso haja anuência da licitante vencedora, cada órgão usuário poderá adquirir até
100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preço,
por órgão.
26.9. Na hipótese prevista no subitem anterior, a contratação se dará pela ordem de
registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
26.10. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da
data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
26.11. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto
nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d”
do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, nos termos do art. 17 do Decreto Municipal n.º
16, de 12/01/2015.
26.12. A Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatório.
26.13. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor
beneficiário registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Nazaré para
negociação do valor registrado em Ata.
26.14. Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado e a Prefeitura
Municipal de Nazaré poderá convocar outro fornecedor registrado, observada a ordem de
classificação.

XXVII - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
27.1.Após homologado o resultado deste Pregão, a Prefeitura Municipal convocará o
primeiro fornecedor classificado e, se for o caso, os demais classificados que aceitarem
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fornecer pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos
propostos, para assinatura da Ata de Registro de Preço, dentro do prazo de 03 (três) dias
úteis.
27.2. A Prefeitura Municipal convocará formalmente o fornecedor, informando o local, data
e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preço. O prazo de convocação do
fornecedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Prefeitura.
27.3. No caso de o primeiro fornecedor classificado, após convocado, não comparecer ou se
recusar a assinar a Ata de Registro de Preço, sem prejuízo das punições previstas neste
Edital e seus Anexos, a Prefeitura Municipal, poderá, mantida a ordem de classificação,
negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.
27.4. Publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso
de fornecimento, conforme o artigo 10 do Decreto Municipal n.º 16, de 12/01/2015.
XXVIII - DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO
28.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura
Municipal, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto Municipal n.º 16, de
12/01/2015.
28.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
28.3. Caso haja anuência da licitante vencedora, cada órgão usuário poderá adquirir até
100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preço,
por órgão.
28.4. Na hipótese prevista no subitem anterior, a contratação se dará pela ordem de registro
e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
28.4.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante
sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador.
28.4.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da
ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
28.4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
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adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
28.4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
28.4.5. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das
adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
28.4.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira
aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não
houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
28.4.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da
ata.
28.4.8.Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências
ao órgão gerenciador.
28.4.9. É facultada aos órgãos ou entidades municipais a adesão a ata de registro de preços
da Administração Pública Federal e Estadual.
XXIX - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
29.1. O Setor de Recebimento de Materiais da Prefeitura Municipal será o órgão responsável
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preço decorrentes desta
contratação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, o fornecedor para o
qual será emitido o pedido.
29.2. A convocação do Proponente pela CONTRATANTE será formalizada e conterá o
endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.
29.3. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não
retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de
Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e seus Anexos.
29.4. Quando comprovada a hipótese acima, o Setor de Recebimento de Materiais da
Prefeitura Municipal poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido,
sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.
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XXX – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
30.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto
nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d”
do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no
mercado.
30.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas
as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
30.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art.
65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar
a Ata e iniciar outro processo licitatório.
30.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do
registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente
registrado será convocado pela Prefeitura Municipal para negociação do valor registrado em
Ata.
XXXI - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE
31.1.O registro do fornecedor será cancelado quando:
I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
31.1.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
31.1.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.
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31.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal fará o
devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará ao Proponente a nova ordem
de registro.

XXXII - DAS SANÇÕES
32.1. O licitante ou fornecedor será sancionado com o impedimento de licitar e contratar
com o Município e será excluído do cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a
contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
a) não retirar ou aceitar a nota de empenho, quando convocada;
b) não assinar a Ata de Registro de Preço, quando convocada;
c) deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
d) apresentar documentação falsa;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
f) não mantiver a proposta;
g) falhar ou fraudar na execução do fornecimento do objeto deste Pregão;
h) comportar-se de modo inidôneo;
i) fizer declaração falsa;
j) cometer fraude fiscal.
32.2. Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90,
92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou
deteriorada.
32.3. A licitante e a adjudicatária estarão sujeitas à multa de 30% (trinta por cento) do valor
estimado para a contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.
XXXIII - DOS ENCARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
33.1. Caberá a Prefeitura Municipal:
a) permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da Prefeitura
Municipal para a entrega dos produtos adquiridos;
b) prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelo representante da licitante vencedora;
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c) solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto.

XXXVI - DOS ENCARGOS DA LICITANTE VENCEDORA
34.1. Caberá à licitante vencedora, a partir do recebimento da Nota de Empenho, o
cumprimento das seguintes obrigações:
a) responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos produtos e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes,
tributos, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a
ser criadas e exigidas pelo Poder Público;
b) respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às
dependências da Prefeitura Municipal;
c) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da Prefeitura
Municipal, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do
material, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Prefeitura Municipal;
d) efetuar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto, no prazo
assinado pela Administração da Prefeitura Municipal;
e) comunicar à Administração da Prefeitura Municipal qualquer anormalidade constatada e
prestar os esclarecimentos solicitados;
f) manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação
exigidas neste Pregão.
34.2. À licitante vencedora caberá assumir a responsabilidade por:
a) todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados
não manterão nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal;
b) todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a
entrega do material objeto deste Pregão, ainda que acontecido em dependência da Prefeitura
Municipal;
c) encargos fiscais e comerciais resultantes da aquisição deste Pregão.
34.3. São expressamente vedadas à licitante vencedora:
a) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal para
execução do contrato decorrente deste Pregão;
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b) a veiculação de publicidade acerca deste Pregão, salvo se houver prévia autorização da
Administração da Prefeitura Municipal;
c) a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Pregão.
34.4. A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos sociais,
comerciais e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura
Municipal, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a licitante
vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com a Prefeitura Municipal.
XXXV - DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO
36.1. A licitante vencedora deverá entregar os produtos, em dia de expediente, no horário
das 08h30min às 14h00min, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da emissão da Autorização
de Fornecimento.
36.2. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da
Prefeitura Municipal, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
36.3. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será
recebido:
a) provisoriamente, no ato da entrega do (s) produto(s), para posterior verificação da
conformidade do material com as especificações do objeto licitado;
b) definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
35.4. A licitante vencedora deve efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender (em) as
especificações do objeto contratado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
recebimento da solicitação.
35.5. A atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s) caberá ao titular do Setor de
Recebimento de Materiais ou a outro servidor designado para esse fim.
35.6. O(s) representante(s) da Prefeitura Municipal anotará (ão) em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
XXXVI - DO PAGAMENTO
36.1. Os pagamentos serão efetuados, em 04 (quatro) parcelas iguais, de acordo com o
recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente entregues e/ou dos
serviços efetivamente prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as
condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.
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36.2. A Prefeitura Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos
deste Edital.
36.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na pendência de qualquer
uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou
compensação financeira:
a) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede;
b) atestação de conformidade da entrega do (s) material (is);
c) cumprimento das obrigações assumidas;
d) manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.
36.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos
moratórios devidos pela Prefeitura Municipal, entre a data acima referida e a correspondente
ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculado por meio da aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

XXXVII - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO
37.1. No interesse da Prefeitura Municipal, o valor inicial atualizado da contratação poderá
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento
no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993.
37.2. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.
37.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Cláusula,
exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.
XXXVIII – DA RESCISÃO CONTRATUAL, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO
38.1
A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas na da Lei Federal nº 8.666/93.
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38.2 A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Contratante nos
casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
38.3
Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei
Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcido dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
38.4 Em consonância com o inciso V do §3º art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, o registro
poderá ser cancelado por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do
beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.
38.5 Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela
Administração, nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos preços unitários máximos definidos;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
38.5.1 A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador
de serviços nas hipóteses previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o
comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
38.5.2 Na hipótese prevista no inciso I do item 38.5, antes da suspensão ou
cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador
de serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a fim de compatibilizá-lo
com os preços unitários máximos definidos.
38.5.3 No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de
serviço, a comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município,
considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
38.6
O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de
cumprir as exigências deste instrumento convocatório.
38.6.1 A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o
qual o beneficiário do registro fica obrigado a garantir o fornecimento do material ou a
execução dos serviços, sendo que este prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de
diligência para complementar a análise do pleito.
XXXIL – DA REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
39.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei Federal nº
8.666/93
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XL DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
40.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública,
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão
mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço: Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, sala de Licitações, localizada na Praça Alexandre
Bittencourt, 07 – Centro Nazaré - Bahia.
40.2. A pregoeira, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá sobre
a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
40.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
40.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser
enviados aa pregoeira até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
Sessão Pública, exclusivamente para o endereço eletrônico licitanazaré.ba@gmail.com.
40.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas
no endereço eletrônico www.nazaré.ba.io.org.br, por meio do link Licitações, para
conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em
participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
XLI - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
41.1. Ao Prefeito Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou
inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
41.2. A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços e à do contrato.
41.3. Os licitantes ou fornecedores não terão direito à indenização em decorrência da
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
41.4. É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão,
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados
para fins de classificação e habilitação.
41.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
41.6. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos pelo licitante para efeito de julgamento deste
Pregão.
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41.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de
15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de
pequeno porte.
41.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital,
prevalecerão às últimas.
41.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por
conveniência da Prefeitura Municipal, sem prejuízo do disposto no art. 4º, inciso V, da Lei nº
10.520/2002.
XLII - DOS ANEXOS
42.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – ATA DE REGISTRO DE PREÇO;
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE;
ANEXO IV– MODELO DE CREDENCIAL
ANEXO V–MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
ANEXO VI– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO VIIII - D
DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO IX – AMOSTRA RECIBO DE ENTREGA TEMPESTIVA DE AMOSTRAS
ANEXO X – DADOS BANCARIOS

XLIII - DO FORO
43.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Cidade de Nazaré, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
43.2. Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da legislação em
vigor, em especial as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002, Lei Complementar
123/2006.
Nazaré - BA, 28 de agosto de 2018
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2018-SRP
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA
ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIAS:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.
Objeto:
Seleção das propostas mais vantajosas para eventual aquisição de Veículos Automotivos,
zero quilômetros, máquinas ano 2018, para atender as Unidades de Saúde da Família:
Ladeira Grande, Muritiba II, Apaga fogo I e Mucambo conforme emenda parlamentar nº
11354455000/1180-03 e atender as secretarias: Educação; Infra Estrutura; Gabinete e Sec.
Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza.
2.

Justificativa:

Aquisição de máquina mini carregadeira, para atender as demandas da Secretaria de Infra
estrutura com objetivo de desenterrar sujeira promovendo assim a limpeza urbana e
vassoura acoplada, tonando assim mais pratico para facilitar o trabalho em pequenos
espaços ou áreas congestionadas;
aquisição de veículos para atender as diversas
secretarias deste município para o desenvolvimento de suas atividades.
3.

Valor Estimado:

O valor a contratar está estimado conforme planilhas.
4.

Local de Entrega/Fornecimento/Execução:

O fornecimento será efetuado em remessa conforme as solicitações enviadas, com prazo de
entrega não superior a 20 (vinte dias), contados a partir do recebimento do pedido em papel
timbrado e assinatura do responsável por parte da Secretaria Municipal.
Os bens deverão ser entregues conforme informações contidas no formulário de pedido, com
informações do endereço, responsável pelo recebimento e horário para entrega.
4.2 DO RECEBIMENTO
Os bens serão recebidos:
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a)
O recebimento dos produtos será feito e analisado por uma por um profissional
designado pela Secretaria Municipal;
b)
Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com
as especificações constantes do Edital e da proposta.
c)
Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 48 horas
do recebimento provisório.

5.

Especificação / Detalhamento:

Termo de referencia em anexo.

6.

ORDEM

1.

7.

Dotação Orçamentária

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade: 59002 / 63001/ 60001/64001
Atividade / Projeto: 2024; 2072; 2023; 2048; 2038; 2034
ELEMENTO: 4.4.90.52.00.00
FONTE: 01/04/09/00/ 02

Pagamento

Os pagamentos serão efetuados, em 04 (quatro) parcelas iguais, de acordo com o
recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente entregues e/ou dos
serviços efetivamente prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as
condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.
8.

Acompanhamento e Fiscalização

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria Municipal,
ao qual competirá esclarecer as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência à Secretaria Municipal da Administração.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Secretaria
Municipal ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666,
de 1993.
9.

Outras informações:

9.1

Responsabilidades da Empresa
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a) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, seguros,
fretes – carrego e descarrego decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus
para a Prefeitura Municipal de Nazaré;
b) Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo desta
compra;
c) Substituir as suas expensas, todo e qualquer produto entregue em desacordo com as
especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vicio ou que vier a
apresentar problema quanto ao seu consumo dentro do período de garantia;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega do produto no Almoxarifado, incluindo as
entregas feitas por transportadoras;
e) Responsabilizar-se pela fiel entrega dos produtos no prazo estabelecido;
f) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a
execução desta aquisição;
g) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades atualizadas no contrato, na
forma do art. 65, parágrafos 1o e 2o da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.
9.2 - Da garantia
Todos os produtos fornecidos deverão possuir garantia referente a defeitos de fabricação,
embalagem ou outros, por período mínimo de 06 (seis) meses, e de acordo com o Código de
Defesa do Consumidor.
10.

Disposições Gerais

I. A Secretaria Municipal reserva-se o direito de impugnar os itens entregues, se esses não
estiverem de acordo com as especificações;
II. Os produtos cotados deverão atender as especificações constantes na planilha;
III. A entrega deverá seguir o cronograma e o local indicado na ordem de fornecimento e o
pagamento será conforme a quantidade entregue constante em cada nota fiscal emitida a
esta prefeitura;
IV. Serão recusados os materiais que não atenderem as especificações constantes neste
edital e/ou que não esteja adequado para o consumo, devendo a licitante contratada
substituir imediatamente o recusado;
V. Não serão aceitos materiais suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação
com risco comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis, por infração prevista na lei
federal n. 6.437/77 e crime, previsto no código penal, a ser apurado na forma da lei;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 9N7WZIODZRBXXXC+OCZLKW

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

Quarta-feira
29 de Agosto de 2018
80 - Ano IX - Nº 2648

Nazaré

Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188./0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

VI. Os materiais deverão ser entregues embalados, de forma a não ser danificado durante as
operações de transporte e descarga no local da entrega.
6. PRODUTOS
Os materiais adiante indicados e subdivididos em lote são os seguintes:

LOTE I
ITEM
01
02
03

DISCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

R$
UNIT

R$
TOTAL

MARCA

VALOR TOTAL DO LOTE

* Os valores utilizados para a estimativa da Administração correspondem ao valor médio dos
itens licitados, colhidos no mercado local e circunvizinhos.
7. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
7.1. O Setor Responsável pela cotação de preço foi a Coordenação de Compras, que
o fez através de servidor designado.
LOTE 01:
APRESENTAR FOLDER DO EQUIPAMENTO APRESENTADO NA PROPOSTA

UND

QUANTIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UND

7

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

UND

3

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UND

2

GABINETE

UND

1

SECRETARIAS

ITEM

1

DESCRIÇÃO
AUTOMÓVEL
ANO
E
MODELOS
2018/2018. VEICULO DE PASSEIO,
MOTOR 1.0 FLEX, 5 LUGARES, AR
CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA,
VIDROS ELETRICOS E TRAVAS ELÉTRICA
E AUTOMÁTICA A 20 KM/H. ALERTAS DE
LIMITE
DE
VELOCIDADE
E
MANUTENÇÃO PROGRAMADA. APOIA-PÉ

UND

QUANT

UND

13

VALOR VALOR Marca
UNT
TOTAL
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PARA O MOTORISTA. COMBUSTÍVEL:
GASOLINA/ETANOL. PNEUS ARO 14.
LUZES
DE
LEITURA
DIANTEIRA E
TRASEIRA. CAPACIDADE MINIMA DO
TANQUE: 48 LITROS. CHAVE CANIVETE
COM TELECOMANDO PARA ABERTURA E
FECHAMENTO DAS PORTAS. CINTOS DE
SEGURANÇA DIANTEIROS RETRATÉIS DE
3 PONTOS, CINTOS DE SEGURANÇA
TRASEIROS
(LATERAIS E
CENTRAL)
RETRÁTEIS DE 3 PONTOS. COMPUTADOR
DE BORDO. AIRBAG DUPLO (MOTORISTA
E PASSAGEIRO). ILUMINAÇÃO DO PORTA
MALAS. LIMPADOR E LAVADOR DO
VIDRO DIANTEIRO COM INTERMITÊNCIA.
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. DO
EMPLACAMENTO
DO
VEÍCULO:
Os
veículos
deverão
ser
entregues
já
emplacados em nome da Prefeitura
Municipal de Nazaré
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
VALOR POR EXTENSO
VALIDADE DA PROPOSTA
LOTE 02: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
APRESENTAR FOLDER DO EQUIPAMENTO APRESENTADO NA PROPOSTA

ITEM

1

DESCRIÇÃO
MINI
CARREGADEIRA
ANO
E
MODELOS 2018/2018 - Para limpeza
urbana. Máquina com cabine, equipada
com vassoura hidráulica e vassoura
lateral. Garantia mínima de 1 (um) ano.
Combustível: Diesel. 4 cilindros, de 60HP a
2800RPM. Transmissão hidrostática com
velocidade de 12km/h à frente e a ré.
Tração nas 4 rodas e freios de serviços
hidrodinâmicos.
Sistema
hidráulico.
Acento anatômico com cinto de segurança,
cabine
basculante
para
facilitar
a
manutenção. Capacidade mínima de carga
operacional 700kg. Altura máxima de
descarga 3.000mm. Largura da máquina
1.680mm. Comprimento total da máquina
3.490mm.
QUALIDADE
IGUAL
OU
SUPERIOR.

UND

QUANT

UND

01

VALOR VALOR Marca
UNT
TOTAL

VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
VALOR POR EXTENSO
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VALIDADE DA PROPOSTA
LOTE 03:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
APRESENTAR FOLDER DO EQUIPAMENTO APRESENTADO NA PROPOSTA

ITEM

DESCRIÇÃO
IGUAL OU SUPERIOR

QUALIDADE
AUTO

MÓVEL

-

ANO

E

UND

QUANT

UND

1

VALOR VALOR MARCA
UNT
TOTAL

-

MODELOS

2018/2018. Veículo de Passeio Transporte
de Equipe (5 pessoas, 0 Km) Especificação
CAPACIDADE 05 LUGARES FREIOS ABS E
AIRBAG DUP POSSUI CÂMBIO MANUAL
TIPO DE COMBUSTÍVEL BICOMBUSTIVEL
PORTAS 04 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.4 a
1

1.6

TIPO

DE

DIREÇÃO

HIDRÁULICA/ELÉTRICA

DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS MINÍMA DE 2.370 MM AR
CONDICIONADO POSSUI TRIO ELÉTRICO
(TRAVA, VIDRO, ALARME) POSSUI - DO
DO

EMPLACAMENTO
veículo
emplacado

deverá

em

ser

nome

VEÍCULO:

O

entregue

já

da

Prefeitura

Municipal de Nazaré.
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
VALOR POR EXTENSO
VALIDADE DA PROPOSTA
LOTE 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
APRESENTAR FOLDER DO EQUIPAMENTO APRESENTADO NA PROPOSTA

ITEM

1

UND

DESCRIÇÃO
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AUTO MÓVEL - ANO E MODELOS
2018/2018. VEICULO DE PASSAGEIRO,
MOTOR 1.8 FLEX, 7 LUGARES, AR UND
CONDICIONADO,
DIREÇÃO
HIDRAULICA,
VIDROS
E
TRAVAS
ELÉTRICA.
COMBUSTÍVEL:

QUANT

VALOR VALOR MARCA
UNT
TOTAL

1
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GASOLINA/ETANOL. PNEUS ARO 15.
AMORTECEDORES:
HIDRÁULICOS.
LIMPADOR E LAVADOR DOS VIDROS
DIANTEIRO
E
TRASEIRO
COM
INTERMITÊNCIA. LUZES DE LEITURA
DIANTEIRA E TRASEIRA. CAPACIDADE
MINIMA DO TANQUE: 60 LITROS.
CHAVE CANIVETE COM TELECOMANDO
PARA ABERTURA E FECHAMENTO DAS
PORTAS. CINTOS DE SEGURANÇA
DIANTEIROS RETRATÉIS DE 3 PONTOS
COM REGULAGEM DE ALTURA, CINTOS
DE SEGURANÇA LATERAIS TRASEIROS
RETRÁTEIS DE 3 PONTOS E CENTRAL
FIXO DE 2 PONTOS. COMPUTADOR DE
BORDO. DO EMPLACAMENTO
DO
VEÍCULO:O veículo deverá ser entregue
já emplacado em nome da Prefeitura
Municipal de Nazaré.
TOTAL
VALOR TOTAL
VALOR POR EXTENSO
VALIDADE DA PROPOSTA
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ANEXO II – ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01416/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2018-SRP
Objeto: Seleção das propostas mais vantajosas para eventual aquisição de Veículos
Automotivos, zero quilômetros, máquinas ano 2018, para atender as Unidades de Saúde
da Família: Ladeira Grande, Muritiba II, Apaga fogo I e Mucambo conforme emenda
parlamentar nº 11354455000/1180-03 e atender as secretarias: Educação; Infra
Estrutura; Gabinete e Sec. Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza, de acordo com
especificações contidas no edital, especificados no Anexo I do edital, e mediante condições
estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93.
No dia xx de xx de 2018, o Município de Nazaré, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Nazaré – Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob
nº 13.797.188./0001-92 Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro Nazaré - Bahia, por seu
Prefeita xxxx, brasileira, maior, xxxx, portador CPF sob o n.º xxx, nos termos da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto Municipal nº 016/2015, de 1 2 /01/2015, e
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no
Pregão Presencial Nº 071/2018-SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo fornecedor
beneficiário xx, CNPJ nº xx, situado xx, Bairro xx xx - Bahia, neste ato representado pelo
Sr. xx, xx, portador RG xx/xx, CPF. xx, conforme quadro abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para Futura e Eventual Seleção das propostas mais vantajosas para
eventual aquisição de Veículos Automotivos, zero quilômetros, máquinas ano 2018, para
atender as Unidades de Saúde da Família: Ladeira Grande, Muritiba II, Apaga fogo I e
Mucambo conforme emenda parlamentar nº 11354455000/1180-03 e atender as
secretarias: Educação; Infra Estrutura; Gabinete e Sec. Desenvolvimento Social e Combate a
Pobreza, acordo com especificações contidas no edital, especificados no Anexo I do edital, e
mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei
Federal nº. 8.666/93, conforme abaixo:
LOTE 01

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

Valor
UNIT
(R$)

Valor
Total
(R$)

MARCA

1
2
3
CLÁUSULA SEGUNDA
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
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2.1 – A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data
de ____/____/____ até ____/____/____.
2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de
validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Nazaré não será obrigado a
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na cláusula primeira,
podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse
fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2018-SRP, que
a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição,
por ser de pleno conhecimento das partes.
CLÁUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO
3.1 Os pagamentos serão efetuados, em 04 (quatro) parcelas iguais, de acordo com o
recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente entregues e/ou dos
serviços efetivamente prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as
condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.
3.1.1 Deverá constar no corpo da Nota Fiscal o número do processo licitatório a que se
refere (Pregão Presencial).
3.1.2 A nota só será protocolada no departamento de Compras mediante assinatura do
responsável pelo recebimento das mercadorias, onde, atestará a entrega.
3.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação;
3.3 As Notas Fiscais deverão ser emitidas separadamente no que se referem os materiais,
com data de fabricação, número do lote, validade do lote e marca de cada item constando na
Nota Fiscal.
CLÁUSULA QUARTA
DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 O prazo de entrega dos produtos será de 20 (vinte) dias após o recebimento da
Autorização de fornecimento.
4.2 Os produtos adquiridos através deste Pregão deverão ser entregues na quantidade
solicitada pelo departamento competente, da Secretaria Solicitante, que ocorrerá com
acompanhamento do Servidor Responsável pelo recebimento em horário normal de
expediente.
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4.3 A empresa somente poderá efetuar a entrega de qualquer produto mediante o
recebimento da Autorização de Fornecimento, nas quantidades ali constantes.
4.4 As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme Autorização de Fornecimento, onde
serão separados previamente a qual dotação é pertencente.
4.4.1 Os ITENS, conforme CIB 038 de 12 de junho de 2008 deverão vir em notas separadas,
conforme a Autorização de Fornecimento.
4.5 Os itens adquiridos através deste Pregão deverão ser entregues conforme solicitação da
Secretaria Municipal deste município, que ocorrerá com acompanhamento do Servidor
Responsável pelo recebimento, em horário normal de expediente.
4.6. A ata de registro de preços terá validade 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura.
4.7 Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de aquisição
da Prefeitura Municipal de Nazaré.

CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES
5.1 - Do Município:
5.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme
ajuste representado pela nota de empenho;
5.1.2- Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;
5.1.3- Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas,
necessárias à perfeita execução da nota de empenho;
5.1.4- Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota
fiscal, devidamente atestada, no setor competente;
5.1.5- Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.
5.1.6- Conferir e Fiscalizar a execução ou aquisição do objeto licitado.
5.2 - Da Detentora da Ata:
5.2.1- Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida;
5.2.2- Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta
ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;
5.2.3- Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;
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5.2.4- Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado;
5.2.5- Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta preços e edital de licitação.

CLÁUSULA SEXTA
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1 - Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão
formalizados pela retirada da nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa pela
detentora.
6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3 - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a
qual deverá ser feita através de nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa.
6.4 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar,
na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além
da identificação de quem procedeu ao recebimento.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS PENALIDADES
7.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso
injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará
a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das
quais destacam-se:
a) advertência;
b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o
30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato;
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão
contratual;
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais
casos de inadimplemento contratual;
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e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o
Município, no prazo de até 2 (dois) anos;
f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja
promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da
autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.
7.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados
dos pagamentos devidos pela Administração.
7.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 7.1, caberá recurso no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no
mesmo local.
7.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será
dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05
(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
7.5 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 81, 90, 92, 94, 95 e
96 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitando-se os infratores às cominações legais,
especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa
em processo administrativo.
7.6 - A recusa à assinatura do contrato e a inexecução contratual, inclusive por atraso
injustificado na execução do contrato, ensejarão a aplicação da pena de multa, observados os
parâmetros estabelecidos nesta seção, sem prejuízo, na segunda hipótese, da rescisão
unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicação das demais sanções previstas na da
Lei Federal nº 8.666/93.
7.7 - Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os
que incorram nos ilícitos previstos nos arts. 81, 90, 92, 94 e 95 e 96 da Lei Federal nº
8.666/93.
7.8 Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da
sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na
conduta faltosa.
7.9
Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos no
art. 7º. da Lei Federal nº 10.520/02 e art. 88, inciso I da Lei nº 8.666/93.
7.10
Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição,
os que incorram nos ilícitos previstos nos arts. 81, 90, 92, 94 e 95 e 96 da Lei Federal nº
8.666/93.
7.11

Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
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gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência
na prática do ato.
7.12
O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado,
sem prejuízo das sanções previstas na da Lei Federal nº 8.666/93, garantida prévia e ampla
defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação,
quando:
a)
não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de
Preços;
b)
injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato
decorrente do Registro de Preços;
c)
o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato,
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei
Federal nº 8.666/93.
7.13 Será aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento, tanto
à licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, e que venha a ser
inabilitada por ter apresentado documentos que seguramente não atendam as exigências
deste edital, como às demais licitantes, que dêem causa a tumultos durante a sessão
pública de pregão ou ao retardamento dos trabalhos em razão de comportamento
inadequado de seus representantes.
7.14 O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da Contratante, o desconto das
respectivas importâncias do valor eventualmente devido à Contratada.
7.15 O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo
valor como dívida ativa, sujeitando-se a Contratada ao processo judicial de execução
CLÁUSULA OITAVA
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro
de Preços;
8.1.1 - Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos materiais, incluindo todas as
despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), transporte, embalagens, seguros, mãode-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste
Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora
da ata na execução da mesma.
8.2 - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para
menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do
inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e
imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica
extraordinária e extracontratual).
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8.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.
8.3 - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do
preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior
devidamente justificado no processo.
8.4 - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço
inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo
cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidades ou determinar a negociação.
8.5 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O
Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o
item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado,
mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
8.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador
desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das
penalidades cabíveis.
8.7 - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a
ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
8.8 - Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento
devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.
8.8.1 - A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do
registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços
inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da
apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
8.9 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados,
índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições
de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do
serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;
8.10 - Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de
estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados,
dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais
classificados, respeitada a ordem de classificação.
8.11 - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não
aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a
Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem
aplicação de penalidade.
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8.12 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da
Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.
CLÁUSULA NONA
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus,
que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de
30(trinta) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pelo
“PROMITENTE FORNECEDORA”, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO.
9.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, por
decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados, por
iniciativa do Gestor da Ata quando:
9.2.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;
9.2.2 - a detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a
Administração não aceitar sua justificativa;
9.2.3 - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor;
9.2.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições
legais;
9.2.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
9.2.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
9.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item,
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao
processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado,
incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Órgão Oficial do Estado, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a
partir da última publicação.
9.4 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do
MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipótese previstas no artigo
78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.
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9.4.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das
penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA
DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO
10.1 - As aquisições dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório
informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos das aquisições.
10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial
serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a
competência para tanto.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO ORÇAMENTO
11.1 As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos previstos no
Orçamento da Prefeitura Municipal de Nazaré.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
VINCULAÇÃO AO EDITAL
12.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de
transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 071/2018-SRP, bem como os documentos a ele referentes, além da
proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DAS COMUNICAÇÕES
13.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA FISCALIZAÇÃO
14.1 A fiscalização da execução da referida ata de registro de preços será exercida por
servidor(es) nomeado(s) através de Decreto Municipal.
14.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA.
14.2 A contratada obriga-se a realizar os serviços conforme especificação estabelecida no
edital
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Integram esta Ata, o edital da PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2018-SRP a proposta da
empresa .................................................................... classificada em 1º lugar no certame
supranumerado.
15.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e
10.520/02, Decreto Municipal Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no
art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Decreto Municipal nº 016/2015, de
1 2 /01/2015), e alterações posteriores, no que não colidir com a primeira e as demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
15.3 É admitida a adesão da(s) Ata(s) de Registro de Preços oriunda(s) deste procedimento
licitatório desde que autorizado pela Prefeitura de Nazaré.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DO FORO
16.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Nazaré, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
Nazaré – Ba, xx de xx de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
xxxx
Prefeito Municipal

xxxxxx
Representante Legal: Sr. xxxx
RG xx/xxx
CPF. xxx
PELA CONTRATADA
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE

Declaro para os devidos fins e sob penas da Lei que a empresa:
_______________________________________,
CNPJ
nº_________________,
não
está
cumprindo pena de “INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em relação a qualquer de suas esferas Federal,
Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o Art. 97, da Lei nº
8.666/93.
Data e Local
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/2018-SRP
MODELO DE CREDENCIAL

empresa)....................................
CNPJ,
nº
........................,
A
(nome
da
com
sede
à ......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores
ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de
mandato, nomeia
e
constitui,
seu(s)
Procurador
(es)
o
Senhor
(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador
do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à
rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem confiro
amplos poderes para junto ao Órgão.............................. praticar todos
os atos
necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão
Presencial Nº 071/2018-SRP, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir
de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições,
confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente
dando tudo como bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/2018-SRP
MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
empresa)....................................
CNPJ,
nº
........................,
com
A
(nome
da
sede
à ..............................., neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios,
com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço), DECLARA para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei
Federal nº 10.520/02, ter conhecimento de todas as informações e das condições
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei
Complementar nº.
123/06, declara:
(
) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno
porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de microempresa, empresa de pequeno porte e que não estamos incursos
nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
declara:
( ) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem
aplicadas a teor do art. 7º do mesmo diploma.
(
) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver
restrição na comprovação
da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização
procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao
momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério
da
Administração Pública,
cientes
de
que
a não-regularização
da
documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação
, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a
definida no art. 81 .
Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/2018-SRP
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A
(nome
da
empresa)....................................
CNPJ,
nº
........................,
com
sede
à ......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios,
com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço) DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”,
conforme o caso): (...) não emprega menor de dezesseis anos.
(...) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/2018-SRP
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:

UF:

CEP:

FONE/FAX:

INSC. ESTADUAL:

CONTATO:

CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:

VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:
PROPOSTA DE PREÇOS

Lote nº
N°

DESCRIÇÃO

MARCA

UND

QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL

TOTAL
VALOR TOTAL DA PROPOSTA1:
Declaramos, que
no preço
ofertado estão
inclusas todas
as despesas
necessárias para o fornecimento objeto desta
licitação,
sendo
de
nossa
exclusiva responsabilidade
todas
as despesas, tais
como:
transporte,
alimentação,
proventos,
encargos
sociais,
impostos,
taxas,
tributos,
emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais
despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente,
com as especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe
quaisquer reivindicações devidas a erros
nessa
avaliação, para
efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em
vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, da Lei nº
8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Nº
071/2018-SRP.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
_,
LOCAL

_/

_/

DATA

ASSINATURA

Observações:
1)A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os
pagamentos durante a execução do contrato.
1 Soma de todos os Lotes para os quais participa a Proponente
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ANEXO VIII
DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOME:
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº
ÓRGÃO EMISSOR:
CPF Nº
ENDEREÇO
COMPLETO
PESSOA JURÍDICA:

DA

xx, _____ de _________________ de ___.

_______________________________________
Assinatura e Carimbo

OBS: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato.
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ANEXO IX – AMOSTRA

RECIBO DE ENTREGA TEMPESTIVA DE AMOSTRAS

DECLARO que recebi em ____/____/_____ da empresa ____________________________________,
inscrita no CNPJ sob o nº __________________, estabelecida em nome da cidade, no endereço
completo, as AMOSTRAS DOS PRODUTOS abaixo especificados:
ITEM

QUANT.

UND.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

1
2
3
4
...

xxxxx, _____ de ____________ de 2018.

________________________________
Nome do Servidor
Matrícula

De acordo.
____________________, ______ de ______________ de _____
_____________________________________
Empresa
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ANEXO X – DADOS BANCARIOS

FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

______________________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal).
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