GOVERN
NO DO EST
TADO DA BAHIA
SECRE
ETARIA DE
E EDUCAÇÃO
UNIIVERSIDA
ADE ESTAD
DUAL DO
O SUDOESSTE DA BA
AHIA - UES
SB
PREGÃO
O ELETRÔ
ÔNICO 008/2020

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO MATRIZ
SEÇÃO A – PREÂMBULO
I. Reg
gência legal:
Esta liicitação obede
ecerá às dispo
osições da Lei estadual no 9..433/05, da Le
ei Complemen
ntar no 123/06
6, das normas gerais
o
da Leii Federal n 8..666/93 e resp
pectivas altera
ações, bem co
omo à legislaçã
ão específica.
II. Órrgão/entidad
de e setor:
Universidade Esttadual do Sudo
oeste da Bahia
a – UESB/ SUR
RTE
III. Modalidade/
M
o
número de ordem:

IV. Proc. Adm
ministrativo nº:

( X ) Pregão eletrrônico
008/2
2020

072.4154.2019.0010983-28
8
Licitações-e: 804878

V. Tipo de Licitação:
(
) Po
or item
( X ) Menor Preço
(
) Po
or lote
( X ) Global

VI. Objeto
O
da licittação/Codifiicação no Ce
ertificado de Registro – SAEB:
S
ação de serviçço de manute
enção preventiva, corretiva Família: 04.1
18
Presta
e, ou reparo de anttena FM, com substituição de
d peças.
VII. Pressupostos
P
s para partic
cipação (apre
esentação fa
acultativa ou
u obrigatória
a do CRC/CR
RS):
( X ) Serão admitiidos a particip
par desta licita
ação os interessados que attenderem a to
odas as exigên
ncias contidass neste
instrumento e nos seus an
nexos, que pertençam ao ra
amo de ativida
ade pertinente
e ao objeto liciitado, e que te
enham
u credenciame
ento como usu
uário junto ao
o Banco do Bra
asil, para a ob
btenção de chave de identifficação
realizado seu
ou senha ind
dividual.

VIII. Documento
os passíveis de
d substituiç
ção pelo extrrato do Certiificado de Re
egistro:
m a utilização do SIMPAS:
( X ) A licitação se processa com
( X ) O Certtificado de Registro
R
Cadasstral-CRC, esttando no pra
azo de valida
ade, poderá substituir tod
dos os
docume
entos relativo
os à habilita
ação referidoss no item XII abaixo, exceto os concernenttes à
Qualificação Técn
nica. Caso o certificado consigne alg
gum documen
nto vencido, o licitante deverá
d
ntar a versão atualizada do referido docu
umento no envvelope de habilitação.
apresen
IX. Pa
articipação de
d consórcio
os:
( x ) Não poderão participar dessta licitação pe
essoas jurídica
as reunidas em
m consórcio.
X. Infformações quanto
q
ao rec
cebimento das
d propostas e início da sessão públlica da licitaç
ção:
10
minu
Site: www.licitacoe
es-e.com.br
Tempo de
d disputa:
utos mais o tempo aleatório
o do sistema
www.compra
asnet.ba.gov.b
br
Receb
bimento das propostas:
das 08:00 horas do dia 26
6/03/2020 às 09:15
0
horas do
o dia 30/03/20
020
às 09:30
Início da sessão pública:
0
horas do dia 30/03/2
2020
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D
orçam
mentária:
XI. Dotação
Un
nidade Gestora
a:
Fonte:
0114000000.1
11302

Prrojeto/Atividad
de:
2000

Elemento
o de despesa:
33
39039

XII. Para
P
a habilitação dos in
nteressados, exigir-se-ão
o os documentos relativo
os a:
XII-1. Habilitaç
ção jurídica, comprovada mediante
m
a ap
presentação:
a)
b)
c)
d)

de registro público,
p
no casso de empresá
ário individual..
em se tratan
ndo de socied
dades empresá
árias, do ato constitutivo, estatuto ou ccontrato social, com suas eventuais
e
alterações su
upervenientes em vigor, devvidamente reg
gistrados, acompanhados, q
quando for o caso,
c
dos doccumentos
societários co
omprobatórioss de eleição ou
u designação e investidura dos atuais adm
ministradores..
no caso de sociedades simples, do ato
o constitutivo, estatuto ou contrato soccial, com suass eventuais allterações
nte registrado
os, acompanh
hados dos attos comproba
atórios de eleição
e
e
supervenienttes em vigorr, devidamen
investidura dos
d atuais adm
ministradores.
decreto de autorização, no
o caso de emp
presa ou socie
edade estrangeira em funcio
onamento no País, e ato de
e registro
ão para funcio
onamento expedido pelo órg
gão competen
nte, quando a atividade assim o exigir.
ou autorizaçã

XII-2. Regularid
dade fiscal e trabalhista
XII-2.1 Regularidade
R
e fiscal, med
diante a apre
esentação de
e:
a)
a
b
b)
cc)
d
d)
e
e)

f
f)

prova de inscrição no Cadastro
C
Nacio
onal de Pessoa
a Jurídica – CN
NPJ.
prova de inscrição no Cadastro
C
de Contribuinte
C
( x ) Estadual – aquisição ( x ) Municipal - serviços, re
elativo ao
ente ao seu ra
amo de ativida
ade e compatíível com o objeto contratual.
domicílio ou sede do liccitante, pertine
prova de regularidade para
p
com a Fa
azenda Estadu
ual e Municipal do domicílio ou sede do liccitante.
prova de regularidade para
p
com a Fa
azenda Federa
al, inclusive IN
NSS.
prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo
o de Serviço (F
FGTS), mediante a apresen
ntação do
dade do FGTS
S - CRF.
Certificado de Regularid
1 As microem
mpresas e emp
presas de pequeno porte qu
ue desejarem os benefícios da Lei Complementar
XII-2.1.1
nº 123/0
06, deverão comprovar
c
essse enquadram
mento tributárrio, bem com
mo indicar a existência ou não de
restrição de regularidad
de fiscal e ou trabalhista, asssinalando noss campos corrrespondentes no Anexo IIII.
2 Acomprovaçção do enquad
dramento tribu
utário da micro
oempresa e empresa de pe
equeno porte dar-se-á
d
XII-2.1.2
mediante a apresentação de docume
entos fiscais nos quais constte registrada e
essa condição
o
XII-2.2 Regularidade
R
e trabalhista
a, mediante a apresentaç
ção de:
prova de inexistência de
d débitos inad
dimplidos pera
ante a Justiça do Trabalho, através de certidão negativva, ou
positiva com
c
efeitos de
e negativa, noss termos do Título
T
VII-A da Consolidação
o das Leis do Trabalho,
T
apro
ovada
pelo Decrreto-Lei no 5.4
452, de 1o de maio
m
de 1943..

XII-3
3. Qualificaçã
ão Técnica (S
Serviços sujeittos a fiscalizaçção de entidad
de profissional), comprovad
da através de:
a )
b )

c )

elho Regional de Engenharria e Arquitetura – CREA + Certidão de
e Acervo Técn
nico +
Certidão do Conse
acidade Técnicca Averbado pelo
p
CREA, co
omprovando tempo de attuação mínim
mo de
Atesttados de Capa
5 an
nos na área de
d Engenhariia de Rádio e TV.
comp
provação de aptidão
a
para o desempenh
ho de atividad
de pertinente e compatível em caracteríísticas,
quan
ntidades e pra
azos com o objeto
o
da licittação, atravéss da apresenttação de um ou mais ate
estados
forne
ecidos por pe
essoas jurídica
as de direito público ou privado,
p
prefe
erencialmente
e de acordo com
c
o
mode
elo constante do Anexo IV
V.1.[Art. 101,, II]
decla
aração de con
nhecimento dos
d
requisitoss técnicos parra o cumprim
mento das ob
brigações obje
eto da
licitaçção, preferenccialmente de acordo
a
com o modelo consttante do Anex
xo IV.2. [Artt. 101, IV]
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d )

e )

indica
ação das insttalações, do aparelhamentto e do pesssoal técnico, a
adequados e disponíveis para
p
a
realizzação do obje
eto da licitação
o, bem como da qualificaçã
ão de cada um
m dos membro
os da equipe técnica
t
que se
s responsabilizará pelos tra
abalhos, prefe
erencialmente de acordo com um dos mo
odelos constan
ntes do
Anex
xo IV.3.[Art.. 101, III]
comp
provação do licitante
l
de qu
ue possui, em
m nome da empresa, atesttado de respo
onsabilidade técnica
t
para execução de serviço de ca
aracterísticas semelhantes
s
à do objeto d
às
desta licitação
o ou de possu
uir, em
q
e na data prevista para a entreg
ga da proposta
a, detentor de tal atestado, profissional de nível
seu quadro,
superior ou outro devidamente
d
reconhecido pela
p
entidade competente,
c
q
que seja deten
ntor de tal ate
estado.
[Art.. 101, §2º]
XII-3.1 O licitante deverá assin
nalar no ANEXO IV.3 a op
pção quanto a
ao momento de
d demonstraçção do
dimento das exigências
e
rela
ativas às installações, aparelhamento e pe
essoal técnico.
atend
XII-3.2 Na hipóttese de decla
aração de disponibilidade imediata,
i
a vverificação serrá feita na fa
ase de
habilitação.
o o licitante pela declara
ação formal de disponibilidade futura
a, deverá, após a
XII-3.3 Optando
ologação e ad
djudicação, fa
azer prova da efetiva existê
ência das insttalações, do aparelhamento
a
o e do
homo
pesso
oal técnico, em
m estrita conssonância com os requisitos estabelecidoss neste instrum
mento convoccatório,
ficando esclarecido
o que a decla
aração falsa ca
aracteriza o ilíícito administrrativo previsto
o no art. 184,, V, da
Lei estadual nº 9.4
433/05.
XII-3.4 A comprrovação de que
q
o pessoal técnico indiicado pelo liccitante vincula
ar-se-á à exe
ecução
as seguintes formas:
f
a) Carrteira de Traba
alho; b) Certid
dão do
contrratual deverá ser feita atravvés de uma da
Consselho Profissional; c) Contra
ato social; d) Contrato
C
de prrestação de se
erviços; e) Terrmo através do
d qual
o pro
ofissional asssuma o comp
promisso de in
ntegrar o qua
adro técnico da empresa no caso do objeto
contrratual vir a serr a esta adjudicado.
XII-3.5 A compro
ovação de que a licitante possui,
p
em seu quadro, na data prevista
a para a entre
ega da
osta, detentorr de atestado de responsab
bilidade técnicca para execu
ução de serviçço de caracterrísticas
propo
seme
elhantes às do objeto desta licitação deverá ser feitta através de
e uma das se
eguintes form
mas: a)
Carte
eira de Trabalho; b) Certidã
ão do Conselh
ho Profissional; c) Contrato social; d) Co
ontrato de pre
estação
de se
erviços; e) Te
ermo através do qual o prrofissional asssuma a responsabilidade té
écnica pela ob
bra ou
serviço licitado e o compromissso de integrar o quadro téccnico da empresa no caso do
d objeto contratual
vir a ser a esta adjjudicado.

XII-4
4. Qualificaçã
ão econômic
co-financeira
a:
( X ) a ser compro
ovada mediantte:
a) balanço
o patrimonial e demonstraçções contábeiss do último exxercício social, já exigíveis e apresentad
dos na
forma da
d lei, que co
omprovem a boa
b
situação financeira
f
da empresa, pod
dendo ser atu
ualizado por índices
í
oficiais, quando encerrados há maiis de 03 (três)) meses da da
ata da apresen
ntação da prop
posta, vedada
a a sua
uição por balan
ncetes ou bala
anços provisórrios. O licitantte apresentará
á, conforme o caso, publicaçção no
substitu
Diário Oficial
O
ou Jorn
nal de Grande Circulação do
o Balanço ou cópia reprogrráfica das pág
ginas do Livro Diário
numeradas sequencia
almente onde
e foram transcritos o Balan
nço e a Demonstração de Resultado, com os
d Abertura e Encerramento
o registrados na
n Junta Come
ercial e Declarração de Habilitação
respectiivos Termos de
Profissio
onal – DHP, emitida
e
pelo Conselho
C
Regiional de Contabilidade ou n
no caso de empresas
e
suje
eitas à
tributação com base no lucro real, o Balanço Pa
atrimonial e Demonstração
D
o de Resultado
o emitido atravvés do
al) contendo Recibo de Entrega do Liv
vro, os Term
mos de
SPED (Sistema Público de Escrituração Digita
a, Encerrame
ento e Autenticação, pode
endo este últtimo ser sub
bstituído pela Etiqueta da Junta
Abertura
Comercial ou Órgão de
d Registro.
o negativa de falência ou recuperação
r
ju
udicial expedida pelo distribuidor da sed
de do licitante
e, com
b) certidão
data de expedição ou
u revalidação dos
d últimos 90
0 (noventa) dias anteriores à data da rea
alização da licitação,
a no item X deste preâmb
bulo, caso o documento
d
não consigne prazo de validad
de.
prevista
c)
demonsstração de pattrimônio líquido no montantte mínimo de 10%
1
(dez por cento) do vallor a ser contrratado,
o qual será
s
obtido co
om base na proposta final apresentada pe
elo próprio liciitante, admitin
ndo-se a atuallização
do balan
nço com base no INPC do IBGE.
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XII-4.1
1 Na hipótese de licitação por
p lotes, o pa
atrimônio líquiido exigível se
erá calculado em função da
a soma
de tanto
os quantos forrem os lotes em
e que a interessada tenha
a apresentado
o as melhores ofertas. Quan
ndo for
atingido
o o limite da capacidade ecconômico-fina
anceira da pro
oponente, esta
a será declara
ada inabilitada
a para
o(s) lotte(s) subsequ
uentes, obse
ervada a orrdem sequencial dos lo
otes constan
nte do instru
umento
convoca
atório, sendo vedada
v
a esco
olha, pela prop
ponente, dos lotes para os q
quais deseja a habilitação.
XII-5
5. Declaração
o de Proteçã
ão ao Trabalh
ho do Menorr
Confo
orme o inciso XXXIII do artt. 7º da Consstituição Fede
eral, para os fins
f
do dispossto no inciso V do art. 98 da Lei
estadu
ual nº 9.433/0
05, deverá serr apresentada declaração quanto ao trabalho do meno
or, conforme modelo
m
constante do
Anex
xo V deste Insstrumento.
XIII. Regime de execução/fo
e
ornecimento (forma de medição
m
para
a efeito de pa
agamento):
( x ) Serviços
(X) parcela
ado

(

) unitário
u

XIV. Prazo do con
ntrato:
( x ) Serviços conttínuos
O prazo de vigência do con
ntrato, a conta
ar da data ( X ) da sua assinatura, (___)) da subscrição da Autorizaçção de
PS, será de 12
2 (doze) mesess/dias, admitin
ndo-se a sua p
prorrogação nos
n termos do inc. II
Prestação de Serviços – AP
do art. 140 da Lei estaduall nº 9.433/05.
enção de preçços e condiçõe
es mais vantajosas.
XIV.1 A prorrrogação do prrazo de vigênccia está condiccionada à obte
XIV.2 A prorrrogação deve
erá ser previam
mente justifica
ada e autorizada pela autoriidade compete
ente para cele
ebrar o
ajuste e será
á realizada através de term
mo aditivo, de
evendo o pedido ser realiza
ado no prazo máximo de até
a 60
(sessenta) dia
as antes do te
ermo final do contrato.
c
XV. Garantia
G
do contrato:
c
( X ) Não exigível
( ) A empresa ve
encedora do certame
c
deverrá prestar gara
antia de 5% (ccinco por centto) do valor do
o contrato, po
odendo
optar por um
ma das modalid
dades prevista
as no §1º do art.
a 136 da Lei estadual nº 9
9.433/05, ficando esclarecid
do que
a garantia de
everá ter seu valor
v
atualizad
do nas mesma
as condições do contrato.
( ) A empresa ve
encedora do certame
c
deverá prestar gara
antia de (__%
%) [≤10%} do valor do contrato, podendo
o optar
por uma dass modalidades previstas no §1º do art. 136
1
da Lei esstadual nº 9.4
433/05, ficando esclarecido que a
garantia deve
erá ter seu valor
v
atualizad
do nas mesma
as condições do contrato [[serviços e forneciment
f
tos de
grande vultto, envolven
ndo alta com
mplexidade técnica
t
e risc
cos financeiiros considerráveis – art.. 136,
§3º].
XVI. Manutenção
o das Condiçõ
ões da Propo
osta – Reaju
ustamento e Revisão
( X ) Durante o curso da execuçção do contratto, os preços serão
s
corrigido
os consoante a
as seguintes regras:
r
XVI-1 Os preços
p
são fixos e irreajustá
áveis durante o transcurso do
d prazo de 12 meses da da
ata de apresen
ntação
da proposta, após o que
e a concessão de reajustam
mento, nos terrmos do inc. X
XXV do art. 8ºº da Lei Estad
dual nº
s
feita med
diante a aplicação do INPC/IIBGE.
9.433/05, será
XVI-2 A re
evisão de pre
eços, nos term
mos do inc. XXVI
X
do art. 8º
8 da Lei esta
adual nº 9.433
3/05, depende
erá de
requerimen
nto da contra
atada quando
o visar recompor o preço que se torno
ou insuficientte, instruído com
c
a
documenta
ação que comprove o dese
equilíbrio econ
nômico-finance
eiro do contra
ato, devendo ser instaurada pela
própria adm
ministração qu
uando colimar recompor o preço
p
que se to
ornou excessiv
ivo.
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XVI-2..1 O requerim
mento derevisã
ão de preços deverá ser fo
ormulado pela contratada no
n prazo máximo de
um ano
o a partir do fato que a en
nsejou, sob pena de decad
dência, em consonância com
m o art. 211 da Lei
10.406//02.
XVII.. Exame prév
vio da minutta e aprovaç
ção da asses
ssoria jurídic
ca ou indicaç
ção da Orde
em de Serviç
ço que
dispe
ensa a oitiva e do parece
er que aprovo
ou o edital padrão
p
(art. 75
7 da Lei Esttadual nº 9.4
433/05)
( ) Declaro que a fase interna deste procedimento foi exa
aminada pela Procuradoria JJurídica da Un
niversidade Esttadual
do Sudoeste da Bahia, atra
avés do Parece
er Juridico No 154/2020, em
m 16 de março
o de 2020.
XVIIII. Índice de apêndices:
a
[
[assinalar
os
s que integra
am o convoca
atório]
SEÇÕES
( x ) SEÇÃO
O A - PREÂMBU
ULO
( x ) SEÇÃO
O B - DISPOSIÇ
ÇÕES ESPECÍF
FICAS
( x ) SEÇÃO
O C - MODELO PARA ELABOR
RAÇÃO DE PRO
OPOSTA DE PR
REÇOS
SE
EÇÃO C-1 MOD
DELO DE DESC
CRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DE
E DECLARAÇÃ
ÃO DE ELABOR
RAÇÃO
INDEPENDENTE
E DE PROPOST
TA
EÇÃO C-2 MODELO
M
DE DECLARAÇÃ
ÃO DE ENQ
QUADRAMENT
TO (LEI CO
OMPLEMENTA
AR Nº
SE
123/06)[exclus
siva para mic
croempresa e empresa de pequeno p
porte]
ANEXOS
osições Geraiss
( x ) I. Dispo
( x ) II. Mod
delo de Procurração
( x ) III. Modelo
M
de Declaração
D
quanto à reg
gularidade fiscal e traba
alhista (Lei Complementar nº
123/06
6)[exclusiva para
p
microempresa e em
mpresa de pe
equeno porte
e]
( x ) IV. Mod
delos de Prova
a de Qualificaçção Técnica:
( x ) IV.1 Mode
elo de Compro
ovação de Apttidão e Desem
mpenho
( x ) IV.2 Mode
elo de Declara
ação de Ciênciia dos Requisitos Técnicos [[assinalar prreviamente]
[
] Declaração firmada pelo próprio licitante
xpedida pela Administração
A
[
] Declaração de vistoria ex
elo de Indicaçção das Instala
ações, do Apa
arelhamento e do Pessoal Té
écnico
( x ) IV.3 Mode
( x ) V. Mod
delo de Prova de
d Habilitação
o – Proteção ao Trabalho do
o Menor
( x ) VI. Min
nuta do Contra
ato
( x ) VII. Mo
odelo de Aditivvos
( x ) VIII. Declaração de Pleno
P
Conheciimento [exclu
usiva para o pregão eletrrônico e pres
sencial]
( x ) IX. Terrmo de aceite
XIX. Responsável pela exped
dição do conv
vocatório e meio
m
de conttato:
dor responsáve
el e portaria de
d designação:
Servid
Enderreço:

An
na Rita de Olliveira Alves
o designado pela Portaria nºº 0180, de 05.04.2019, pub
blicada
Pregoeiro
no DOE de 06
6.04.2019.
http
ps://www.licittaçoes-e.com..br
n° 804878

Horário:08:00/12:0
00 e 14:00/18
8:00h

Te
el.:(77) 3425-9398

Fax: (77) 3424-8610

Vitória da Conquista – BA, 17 de março de 2020.
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SEÇÃO B – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

TERMO DE REFERÊNCIA
DA LICITAÇÃO
1
1.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

1.
2.
3.
4.
5.

OBJE
ETO DA LICIT
TAÇÃO
ESPE
ECIFICAÇÕES PARA ELABOR
RAÇÃO DA PR
ROPOSTA DE PREÇOS
P
DETERMINAÇÕES ADICIONAIS
OBR
RIGAÇÕES CON
NTRATUAIS ES
SPECÍFICAS
ORÇ
ÇAMENTO ESTIMADO EM PLLANILHAS

OBJETO DA
D LICITAÇÃ
ÃO:

1.1 D
Descritivo: A presente liccitação tem por
p
objeto a contratação de Prestação
o de serviço de manutençção
p
preventiva,
corretiva e, ou reparo da an
ntena FM, mo
odelo TTFM-3
3A-4 ANEL (co
omposta por divisor e qua
atro
e
elementos
irrad
diantes) potên
ncia total de 10 kW, fabricad
da pela TRANS
STEL-CONTI LLTDA.,
ocal:Travessa
a Nossa Senho
ora Aparecida S/N, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Viitória da Conquista/BA
1.2 Lo
G
técn
nica: O prazo
o de garantia
a técnica dos serviços será de 90 dias.[[a garantia leg
gal mínima pa
ara
1.3 Garantia
serviçços duráveis é de 90 dias - art. 26, II do CDC]
1.3
3.1 A garantia
a técnica deve
erá ser compro
ovada por oca
asião da conclu
usão dos servviços, mediante certificado que
q
de
everá contemp
plar o período mínimo solicittado.
o para execução dos serv
viços:
1.4 Especificação
4.1 A manute
enção preventiva consiste na revisão periódica
p
dos aparelhos/equ
uipamentos, por
p meio de 1
1.4
(uma) revisão
o mensal, com a fin
nalidade de avaliar ass condições de funcion
namento do
os
parelhos/equip
pamentos, além
m de detectarr possíveis dessgastes em pe
eças, acessório
os e outros ele
ementos.
ap
1.4
4.2 A manute
enção corretiva
a e, ou de rep
paro consiste na solução de
e eventuais prroblemas, dan
nos ou defeito
os
exxistentes, assim
m como os que venham a ocorrer no curso
c
da execcução do conttrato, de form
ma a garantir o
pe
erfeito funcion
namento dos aparelhos/eq
quipamentos, consistindo, exemplificativvamente em: reparação de
d
de
efeitos ou dan
nos; substituiçção de peças e acessórios por originais, genuínos, no
ovos, de primeiro uso e do
os
me
esmos fabricantes das peça
as e/ou acessó
órios a serem repostos.
1.4
4.3 Ao identifficar a necesssidade de man
nutenção corretiva, a contrratada deve fo
ornecer um re
elatório técnicco
co
om uma planilha indicando de forma disccriminada cusstos com mão-de-obra e pe
eças, bem com
mo, as devida
as
jusstificativas parra cada item de
d peça/serviçço proposto.
1.4
4.4 Comprova
ada a necessid
dade do serviiço de reparo,, mediante co
onsertos que sse façam nos equipamento
os
qu
ue compõem todo
t
parque de
d transmissã
ão do sistema de rádio e tvv da UESB, co
om substituiçã
ão de peças, a
aq
quisição dos materiais
m
necesssários à execcução dos serv
viços, somentte poderá ocorrrer após a ap
presentação de
d
orçamento prévvio, discrimina
ando os serviçços a serem efetuados,
e
as peças e/ou a
acessórios a serem
s
reposto
os
m, o qual ficarrá
e/ou materiais a serem adquiridos, o quantitativo, a marca e os valorres respectivoss de cada item
ujeito à autorizzação por partte da Adminisstração, sem o que não devverá ser execu
utado o serviço
o, sob pena de
d
su
nã
ão se efetuar o respectivo pagamento.
1.4
4.5 A CONTRA
ATADA deverá
á fornecer rela
atório mensal de todos os serviços
s
execu
utados, inclusiv
ve com relaçã
ão
da
as peças substtituídas.
1.4
4.6 A CONTR
RATADA deve
erá fornecer, mensalmente, relatório técnico
t
inform
mando o esta
ado geral do
os
ap
parelhos/equip
pamentos as condições
c
de funcionamentto, bem como
o todas as inttervenções re
ealizadas nessse
pe
eríodo.
1.4
4.7 A CONTR
RATADA será responsável pelas peças dos aparelhos/equipamen
ntos que este
ejam em sua
as
insstalações para
a manutenção
o e/ou reparo até a entrega
a definitiva à CONTRATANT
C
TE, com o preenchimento do
d
Te
ermo de Aceite
e, constante do
d Anexo IX de
este instrumen
nto convocató
ório.
1.4
4.8 O prazo de atendimento
o presencial para
p
o chamad
do será, no má
áximo, de6 ho
oras corridas. Após
A
esta fase
e,
o prazo de forne
ecimento do orçamento
o
serrá de, no máximo, 48 horas corridas.
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1.4
4.9 O setor de
e fiscalização do
d contrato ve
erificará, ante
es de autorizarr a prestação d
dos serviços e a substituiçã
ão
da
as peças e/ou acessórios e//ou aquisição de materiais necessários
n
à execução doss serviços, a compatibilidad
c
de
en
ntre os valore
es apresentado
os pela CONT
TRATADA e os
o preços constantes na ta
abela do fabriicante e os de
d
me
ercado, media
ante a coleta de,
d pelo meno
os, 03 (três) outros
o
orçame
entos, a fim de
e fundamentar a autorizaçã
ão
ou
u não da presttação dos servviços.
1.4
4.10 Sempre que solicitad
do pela CONT
TRATANTE, a CONTRATAD
DA deverá de
esignar respo
onsável técnicco
de
evidamente ha
abilitado para análise conju
unta com o preposto
p
da CONTRATANTE
C
E, visando aprovação préviia
do
os serviços a serem
s
realizados, bem como
o da relação de peças/mate
eriais/acessório
os a serem substituídos.
1.4
4.11 A CONTR
RATANTE ana
alisará o orçam
mento, os resp
pectivos custo
os e a necessidade da reposição de peça
as
e/ou acessórioss, bem como de aquisição de outros ma
ateriais, como proposto pella CONTRATA
ADA. Após essse
TRATANTE auttorizará ou não
o que a CONT
TRATADA execcute os serviço
os.
exxame, a CONT
1.5.12 Se, durante a execuçã
ão dos serviçoss, forem identtificados outro
os defeitos que
e impliquem em
e aumento de
d
erviço, peças ou acessório
os, a CONTRA
RATADA deverrá informar o fato à CON
NTRATANTE, atualizando o
se
respectivo orçam
mento e subm
metendo-o à ap
provação.
4.13 As peçças e/ou ace
essórios utilizzados na reposição deve
em ser novo
os, de prime
eiro uso, nã
ão
1.4
recondicionadoss e dos mesm
mos fabricante
es das peças originais doss aparelhos/eq
quipamentos, ou correlatass,
ujo fabricante ofereça a messma garantia.
cu
1.4
4.14 A CONTR
RATADA deverrá devolver à CONTRATANT
TE as peças e//ou acessórioss que forem substituídos
s
po
or
occasião dos servviços executad
dos.
1.4
4.15 Após a execução do serviço,, a CONTRA
ATANTE designará o prreposto para
a vistoriar os
o
ap
parelhos/equip
pamentos. Casso não ocorra
a o aceite dos serviços exe
ecutados nos aparelhos/eq
quipamentos, a
CO
ONTRATANTE fará o respectivo registro e a CONTRATA
ADA deverá co
orrigir as anorm
malidades apo
ontadas.
1.4
4.16 Os apare
elhos/equipam
mentos serão entregues pe
ela CONTRATA
ADA após o p
preenchimento
o do Termo de
d
Acceite, Anexo IX
X, pelo vistoria
ador designad
do pela CONTR
RATANTE. O fo
ormulário será
á emitido em, no mínimo, 02
0
(duas) vias, sen
ndo uma delass destinada à CONTRATANT
C
TE para o controle da execuçção dos serviçços realizados..
4.17 Na hipó
ótese de serr necessária a substituiçã
ão de peças e/ou acessó
órios que não
o mais sejam
m
1.4
dissponibilizadas pelo fabrican
nte (peças orriginais e genuínas), e que
e não constem
m da tabela de
d peças e/o
ou
accessórios originais do fabriccante, o valor a ser pago se
erá aquele de menor preço
o, mediante ap
presentação de
d
trê
ês orçamentoss pela CONTRA
ATADA, e suje
eitos à prévia autorização da
a CONTRATAN
NTE.
1.4
4.18 Estima-sse para o forrnecimento de
e peças e/ou acessórios e//ou materiaiss necessários à execução dos
d
se
erviços, durantte o prazo de 12 meses de vigência do co
ontrato, a imp
portância de R
R$ 84.523,64 (oitenta
(
e qua
atro
miil quinhentos e vinte e três reais e sessen
nta e quatro ce
entavos).
1.4
4.19 O prazo
o máximo parra a execução dos serviço
os será de 3 (três) dias úteis, contado
os a partir do
d
recebimento da ordem de se
erviço, salvo quando, justificcada e motiva
adamente, sejja estipulado, com o aval da
d
dministração, prolongamentto desse prazo
o.
Ad
1.4
4.20O horário
o de atendime
ento pela CON
NTRATADA de
eve ser das 08
0 h às 18 h, de segunda à sexta, e ao
os
sá
ábados, das 08
8h às 12h., exxceto nos caso
os de urgência, que poderá ocorrer
o
a quallquer tempo;
1.4
4.21 A CON
NTRATADA deverá
d
realiza
ar mensalme
ente os servviços de ma
anutenção preventiva no
os
ap
parelhos/equip
pamentos, pro
ocedendo à insspeção, teste e, se necessá
ário, regulagem
m e pequenoss reparos a fim
m
de
e proporcionarr funcionamen
nto eficiente, seguro
s
e econô
ômico.
1.4
4.22 A CONT
TRATADA deve
erá realizar a manutenção preventiva, corretiva
c
e/ou
u reparo, segundos critério
os
téccnicos, comp
ponentes, ele
etrônicos, eléttricos, mecân
nicos e hidrá
áulicos, necesssários à recolocação do
os
ap
parelhos/equip
pamentos em condições norrmais, utilizand
do peças genu
uínas.
1.4
4.22 A CONT
TRATADA devverá realizar teste de seg
gurança, confo
orme legislação em vigor e normas da
d
em
mpresa.
1.4
4.23 Os servviços de rotin
na serão execcutados obrig
gatoriamente todos os me
eses, indepen
ndentemente e
so
olicitações da CONTRATANT
C
TE.
1.4
4.24 O atraso
o no pagamen
nto das fatura
as decorrentes de atraso na
n liberação d
de recursos orrçamentários e
fin
nanceiros para
a a unidade gestora, nos meses de ja
aneiro e feve
ereiro, não en
nsejará à CONTRATANTE a
im
mputação de multas,
m
juros e// ou acréscimos moratórios.
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2. ESPECIFICAÇÕ
ÕES PARA EL
LABORAÇÃO DA PROPOS
STA DE PREÇOS:
2.1 Quanto ao modelo:
m
2.1.1 O prop
ponente deverrá elaborar a sua proposta
a de preços de
d acordo com
m as exigências constantes desta
SEÇÃO B – DISPOSIÇO
OES ESPECÍF
FICAS, em consonância com
c
o modelo
o da SEÇÃO
O C-1 MODELO DE
DESCRIÇÃO DA PROPO
OSTA DE PR
REÇO E DE DECLARAÇÃ
ÃO DE ELAB
BORAÇÃO IN
NDEPENDEN
NTE DE
m moeda naccional – reais e centavos, em (____) du
uas (___) três casas
PROPOSTA, expressando os valores em
do que não serão admitidas propostas altternativas.
decimais, ficando esclarecid
2
2.1.2
A prop
posta de preçços deverá se
er apresentad
da juntamente
e com a DE
ECLARAÇÃO DE ELABOR
RAÇÃO
I
INDEPENDE
NTE DE PRO
OPOSTA, confo
forme modelo constante da SEÇÃO C–1,, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO
O.
empresas e empresas
e
de pequeno porrte interessad
das na conce
essão de trattamento
2.1.3 No caso de microe
a
pe
ela Lei Comple
ementar nº 12
23/2006, tamb
bém deverá co
onstar do enve
elope de prop
posta de
diferenciado assegurado
preços a DEC
CLARAÇÃO DE
D ENQUADR
RAMENTO (L
LEI COMPLEM
MENTAR nº 123/06) em
m consonância
a com o
modelo da SE
EÇÃO C-2.
2.2

Quanto ao conteúdo:
c
2.2.1 No va
alor da propo
osta deverão estar contempladas toda
as e quaisqu
uer despesas necessárias ao fiel
cumprimento do objeto de
esta licitação, inclusive tod
dos os custos com materia
al de consumo
o, salários, en
ncargos
denciários e trabalhistas de
e todo o pesso
oal da CONTR
RATADA, como
o também farrdamento, transporte
sociais, previd
de qualquer natureza, materiais
m
emp
pregados, incclusive ferram
mentas, utenssílios e equip
pamentos utilizados,
ministração, im
mpostos, taxa
as, emolumen
ntos e quaisquer outros cu
ustos que, dirreta ou
depreciação, aluguéis, adm
e, se relacione
em com o fie
el cumprimento pela CONT
TRATADA dass obrigações. [Excepciona
ar esta
indiretamente
cláusula, qu
uando algum tipo forneciimento for de responsab
bilidade da CO
ONTRATANT
TE]

3. DE
ETERMINAÇÕ
ÕES ADICION
NAIS:
A
I – DISPOSIÇÕE
D
ES GERAIS, bem
b
como daq
quelas decorre
entes de lei, deverão
d
Além das previsõess contidas no ANEXO
bservadas, nass contrataçõess decorrentes desta licitação
o, as seguintes determinaçõ
ões:
ser ob
D subcontra
atação:
3.1 Da
( X ) É veda
ada a subcontratação parccial do objeto, a associação da CONTRA
ATADA com outrem,
o
a cesssão ou
transfe
erência, total ou
o parcial do contrato, bem
m como a fusã
ão, cisão ou in
ncorporação da
a CONTRATAD
DA, não
se resp
ponsabilizando
o a CONTRATA
ANTE por nenhum comprom
misso assumido por aquela com
c
terceiros..
(
) É ad
dmitida a subcontrataçã
ão de partte do objeto [indicarr o percen
ntual], qual seja:
______
____________
____________
__, ficando esclarecido
e
qu
ue a CONTRAT
TANTE não se
s responsabilliza por
nenhum
m compromissso assumido pela
p
CONTRAT
TADA com tercceiros.
3.2 Da
D garantia do
d contrato:
d garantia, qu
uando exigida
a, recairá sobrre uma das mo
odalidades pre
evistas no § 1°
1 do art. 136 da
3.2.1A prestação de
33/05.
Lei Esstadual n° 9.43
3.2.2
2 Não será adm
mitida a existência de cláusulas que resttrinjam ou ate
enuem a resp
ponsabilidade do segurador ou
fiadorr, no caso de seguro-garant
s
tia ou fiança bancária (art. 136,
1
§1º, II e III da Lei esta
adual nº 9.433
3/05).
3.2.3
3 A garantia de
everá ser apre
esentada no prazo
p
máximo
o de 05 (cinco
o) dias, contad
dos da assinattura do contra
ato,
deven
ndo ser atualizzada periodicamente.
3.2.4
4 A garantia, em qualquer das modalida
ades, respond
derá pelo inad
dimplemento das obrigações contratuaiss e
pelas multas imposttas, independentemente de
e outras comin
nações legais.
5 A CONTRATA
ADA fica obrig
gada a repor o valor da ga
arantia quando
o esta for utillizada e a atu
ualizá-la todas as
3.2.5
vezes em que houvver alteração do
d contrato.
4. OB
BRIGAÇÕES CONTRATUA
C
AIS ESPECÍFIICAS:
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4.1 A contratação com
c
o licitante
e vencedor ob
bedecerá as co
ondições do in
nstrumento de
e contrato consstante do Ane
exo VI,
faculta
ada a substitu
uição, a critériio da Administtração, por insstrumento equ
uivalente, dessde que presentes as condiçções do
art. 13
32 da Lei Esta
adual nº 9.433
3/05.
4.2Alé
ém das deterrminações contidas na minuta de conttrato, bem co
omo daquelass decorrentes de leis, deccretos e
instruções, serão ob
bservadas pela
a CONTRATAD
DA as seguinte
es OBRIGAÇÕ
ÕES:
4.2.1 Os servviços deverão ser executado
os sob a inteirra responsabilidade funcional e operacion
nal da CONTRA
ATADA,
sobre cujos em
mpregados de
everá manter estrita
e
e exclu
usiva fiscalização.
4.2.2 Os servviços não pod
derão sofrer solução
s
de con
ntinuidade durante todo o prazo da sua vigência. [se
erviços
contínuos]
o cumprimentto de obrigaçõ
ões acessórias,, será aplicado
o o percentuall de 0,2%ao dia, até
4.2.3 Em caso de atraso no
or cada dia su
ubsequente ao
o trigésimo, calculados sobre o valor da parcela
o trigésimo diia de atraso, e de 0,6% po
do fornecimen
nto ou do servviço em mora.
mento não co
4.2.3.1Consideram-se obrigações acessória
as aquelas cujjo descumprim
omprometa, retarde,
r
eça ou embara
ace o funciona
amento dos eq
quipamentos objeto
o
de man
nutenção em conformidade
c
impe
com as
espe
ecificações téccnicas exigíveiss.
5. OR
RÇAMENTO ESTIMADO
E
EM PLANILHA
AS
5.1. Para
P
efeito do art. 81, II, da
d Lei Estadua
al nº 9.433/05
5, o orçamentto estimado e
em planilhas de
d quantitativo
os e
preçoss unitários é de:
d

ITE
EM

CÓDIIGO SIMPAS

1

04.18.0
00.00163825--4

LOTE
E ÚNICO
CARAC
CTERÍSTICAS
S/
QUANT
TITATIVO PR
REÇO UNITÁR
RIO
ESPE
ECIFICAÇÕES
ção de antenas, FM
Manutenç
4 ele
ementos, com
1
R
R$ 102.623,64
4
substittuição de peça
as.
VALOR ES
STIMADO ANU
UAL

PREÇO MENSAL
M
R$ 102.6
623,64
R$ 102.6
623,64

E
para
a o contrato o valor global de R$ 102.62
23,64 (cento e dos mil, seiiscentos e vin
nte e três reais e
5.2. Estima-se
sessen
nta e quatro centavos)
c
com
mpreendendo a seguinte com
mposição:
R 84.523,64 (oitenta e qu
uatro mil quinhentos e vinte
e e
a) Valor estimado para as peçass, materiais e acessórios: R$
eais e sessentta e quatro cen
ntavos);
três re
p
a prestação de serviçoss: R$ 18.100,0
00 (dezoito mil e cem reais))
b) Vallor estimado para
P
fins de pagamento,
p
o valor será o resultante do
d somatório dos serviços e do fornecim
mento de peçças,
5.3. Para
materriais e acessórios, devid
damente auto
orizado pela Administraçção e comprovadamente aplicados nos
n
aparelhos/equipamentos, na form
ma pactuada.
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SEÇÃO C – MODELOS PARA ELABORAÇÃO
DA PROPOSTA DE PREÇOS
SEÇÃO
O C-1
MO
ODELO DE
E DESCRIIÇÃO DA PROPOST
P
TA DE PRE
EÇOS E DE
E
DECLA
ARAÇÃO DE ELABO
ORAÇÃO INDEPEN
I
DENTE DE PROPOS
STA
Modalidade de Licitação

LOT
TE /ITEM

DESCRIÇÃO
O

QUA
ANTITATIVO
(A)

Número
o

PREÇO
UNIT
TÁRIO FIXO P
POR
EQU
UIPAMENTO(B
B)

PREÇO TOTA
AL
(AxB)

VALOR
V
TOTAL DO
D LOTE/ITEM ((MENSAL) R$
VALOR
V
TOTAL DO
D LOTE/ITEM (GLOBAL) R$
Prazo de Validade da
a Proposta (___
____) dias

pleta do representante da licitante), como
o representante devidamen
nte constituído
o de (Identifica
ação
(Identtificação comp
complleta da licitan
nte) doravantte denominad
do (Licitante) para fins de
e participação
o no certame
e licitatório accima
identifficado, declaro
o, sob as pena
as da lei, em especial
e
o art. 299 do Códig
go Penal Brasilleiro, que:
o foi elaborad
da de maneirra independen
nte por mim e o
(a) a proposta aprresentada parra participar desta licitação
údo da propo
osta não foi, no
n todo ou em
m parte, diretta ou indiretam
mente, inform
mado, discutido ou recebido
o de
conteú
qualqu
uer outro partticipante poten
ncial ou de fatto desta licitaçção, por qualq
quer meio ou p
por qualquer pessoa;
p
a ou
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar dessta licitação não foi informada, discutida
uer outro parrticipante pote
encial ou de fato
f
desta licitação, por qualquer meio ou por qualq
quer
recebida de qualqu
oa;
pesso
(c) qu
ue não tentei, por qualque
er meio ou po
or qualquer pessoa,
p
influir na decisão d
de qualquer outro
o
participa
ante
potencial ou de fato
o desta licitaçã
ão quanto a participar ou nã
ão dela;
ue o conteúdo
o da proposta apresentada para participa
ar desta licitação não será, n
no todo ou em
m parte, direta
a ou
(d) qu
indirettamente, com
municado ou diiscutido com qualquer
q
outro
o participante potencial ou d
de fato desta licitação antes da
adjudicação do obje
eto;
ue o conteúdo
o da proposta apresentada para participa
ar desta licitaçção não foi, n
no todo ou em
m parte, direta
a ou
(e) qu
indirettamente, informado, discuttido ou recebiido de qualqu
uer integrante do órgão liciitante antes da
d abertura official
das prropostas; e
e
desta declaração e que detenho
o plenos poderes e informaçções
(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão
f
para firmá-la.
____________
______ de 202
20.
Vitória da Conquistta _____de __
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOC
CIAL /CNPJ /N
NOME DO REP
PRESENTANTE
E LEGAL /ASSINATURA
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SEÇÃO
O C-2
D
DECLARA
AÇÃO DE ENQUADR
E
RAMENTO
O (LEI COM
MPLEMEN
NTAR nº 123/06)
1
[
[EXCLUSIVA
A PARA MICR
ROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUEN
NO PORTE]

o efeitos do tratamento
t
differenciado da Lei Compleme
entar nº 123/0
06, declaramo
os:
Para os
(

) que estamo
os enquadrad
dos, na data designada pa
ara o início da
a sessão púb
blica da licitaçção, na condição de
microemp
presa e que não
n
estamos
s incursos na
as vedações
s a que se re
eporta o §4º
º do art. 3º da Lei
compleme
entar nº 123/06.
[o
ou]

(

) que estamo
os enquadrad
dos, na data designada pa
ara o início da
a sessão púb
blica da licitaçção, na condição de
empresa de
d pequeno porte
p
e que não
n
estamos
s incursos na
as vedações a que se rep
porta o §4º do
d art.
3º da Lei complement
c
tar nº 123/06.

Vitória da Conquistta _____de __
____________
______ de 202
20.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOC
CIAL /CNPJ /N
NOME DO REP
PRESENTANTE
E LEGAL/ ASSINATURA
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ANEX
XO I
DIS
SPOSIÇÕES GERAIIS
1 COMPOSIIÇÃO DO IN
1.
NSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
osto de: SEÇ
ÇÃO A – PREÂMBULO
P
O; SEÇÃO B – DISPOS
SIÇÕES
1.1 O instrumentto convocatórrio é compo
ESPECÍFICAS; SE
EÇÃO C – MO
ODELO DE PROPOSTA
P
DE
D PREÇOS; SEÇÃO D – CRITÉRIOS
S PARA AVAL
LIAÇÃO
S TÉCNICAS (específica pa
ara as licitaçõ
ões do tipo técnica e preço
o), SEÇÃO E - CRITÉRIOS PARA
DAS PROPOSTAS
TICIPAÇÃO DE
D EMPRES
SAS EM CON
NSÓRCIO (esspecífica para
a as licitaçõe
es que permiitam o consó
órcio), e
PART
ANEX
XOS.
a SEÇÃO A – PREÂMBUL
LO estão presccritas, entre outras
o
informa
ações: a regên
ncia legal; o órgão/entidade
ó
e e setor
1.2 Na
licitan
nte; a modalid
dade licitatória
a e o respecttivo número de ordem; o número do p
processo adm
ministrativo; o tipo de
licitação; o objeto da
d licitação e a codificação concernente
c
ao
a certificado de registro; os pressuposto
os para particip
pação; a
o quanto à ad
dmissão ou ve
edação a con
nsórcios; o loccal, data e ho
orário para in
nício da sessã
ão pública; a dotação
opção
orçam
mentária; os requisitos de habilitação; o regime de execução
e
ou forma
f
de forn
necimento; o prazo do con
ntrato; a
indica
ação quanto à exigência de garantia do
o contrato; as condições de
d reajustame
ão; o local, horário
h
e
ento e revisã
responsável por escclarecimentos e o índice doss apêndices.
es, quantitativvos, condiçõess e características do objeto
o a ser licitado
o, bem como o orçamento estimado
e
1.3 Ass especificaçõe
em planilhas, comp
põem a SEÇÃ
ÃO B – DISPO
OSIÇOES ESP
PECÍFICAS, além
a
das obrigações contra
atuais específicas e as
ntia do contra
ato, subcontra
atação e apre
esentação de amostras ou demonstração
o de compatibilidade,
regrass sobre garan
quand
do for o caso.
E PROPOSTA DE PREÇOS
S compõe-se da
d SEÇÃO C-1 (MODELO DE DESCRIÇ
ÇÃO DA
1.4 A SEÇÃO C – MODELO DE
POSTA DE PR
REÇOS E DE DECLARAÇÃ
ÃO DE ELABO
ORAÇÃO IND
DEPENDENTE
E DE PROPOS
STA) E da SE
EÇÃO CPROP
2 (DE
ECLARAÇÃO DE ENQUAD
DRAMENTO -LEI COMPL
LEMENTAR nº
n 123/06),, indicando oss itens princip
pais que
devem
m constar nos formulários a serem observvados pelo licitante para a apresentação
a
d
de sua propossta.
a iter proced
dimental das licitações, se
egundo a modalidade
1.5 Este ANEXO I contempla as cláusulas pertinentes ao
ória assinalada
a na SEÇÃO A – PREÂMBULO.
licitató

2. IM
MPEDIMENT
TOS DA PAR
RTICIPAÇÃ
ÃO
N
serão adm
mitidas nesta licitação empresas que estejam
e
suspe
ensas do dire
eito de licitar ou contratarr com a
2.1 Não
Admin
nistração Pública, ou as decclaradas inidôn
neas, na forma
a dos incisos II
I e III do art. 186 da Lei esstadual nº 9.4
433/05.
m consonância
a com o art. 200
2 da Lei estadual nº 9.433/05, fica im
mpedida de pa
articipar de liciitações e de contratar
c
2.2 Em
com a Administraçã
ão Pública a pe
essoa jurídica constituída po
or membros de
d sociedade q
que, em data anterior
a
à sua criação,
haja sofrido
s
penalidade de susp
pensão do dirreito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada
inidôn
nea para licitarr e contratar e que tenha ob
bjeto similar ao
a da empresa
a punida.
o e ao servido
or público de qualquer cate
egoria, nature
eza ou condiçã
ão, celebrar contratos
c
2.3 É vedado ao agente político
ão direta ou in
ndireta, por sii ou como rep
presentante de
e terceiro, sob
b pena de nulidade, ressalvvadas as
com a administraçã
exceções legais, conforme o art. 125 da Lei esstadual nº 9.43
33/05.
o quando partticipar de gerê
ência ou admiinistração de empresa
e
2.4 É defeso ao serrvidor público transacionar com o Estado
da, de socieda
ade civil ou exe
ercer comércio
o, na forma do
o inc. XI do arrt. 176 da Lei estadual nº 6.677/94.
6
privad
onsoante o art. 18 da Lei estadual nº 9.433/05, não
o poderá partticipar, direta ou indiretamente, da licita
ação, da
2.5 Co
execu
ução de obras ou serviços e do fornecime
ento de bens a eles necessá
ários os demaiis agentes púb
blicos, assim definidos
d
no artt. 207 do mesmo diploma, impedidos de contratar
c
com
m a Administração Pública po
or vedação constitucional ou
u legal.
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2.6 Não poderá pa
articipar da licitação: a) auttor do projeto
o, básico ou executivo,
e
pesssoa física ou jurídica; b) empresa,
e
m consórcio, responsável pe
ela elaboração
o do projeto básico ou execcutivo ou da qual o autor do
o projeto
isoladamente ou em
d
gerrente, acionistta ou detento
or de mais de
d 5% (cinco
o por cento) do capital co
om direito a voto ou
seja dirigente,
contro
olador, respon
nsável técnico
o ou subcontra
atado; c) pesssoa física ou jurídica que tenha sido in
ndicada, nesta
a mesma
licitação, como subccontratada de
e outra licitante
e, quando adm
mitida a subco
ontratação.

UANTO À FO
ORMA DAS PROPOSTA
AS E DOS DOCUMENTO
OS DE HABIILITAÇÃO
3. QU
C
A
APLICÁVEIS
AO PREGÃO
O ELETRÔNIC
CO
3.3 CLÁUSULAS
p
por meio
m
eletrônico é necessário, previam
mente, o
3.3.1 Como condiição específicca para participação do pregão
n sistema do Banco do Bra
asil, através da
a atribuição de
e chave de ide
entificação e/o
ou senha
credenciamento pelos licitantes no
dual.
individ
nto do usuáriio será pessoal e intransfe
erível para ace
esso ao sistema, sendo o licitante
3.3.1.1 O credenciamen
el por todos os
o atos praticados.
responsáve
3.3.1.2 O credenciamen
nto do usuárrio implica em
m sua responssabilidade leg
gal e na presunção de cap
pacidade
d transações inerentes ao
o pregão.
técnica para realização das
ecorrentes da perda de neg
gócios, resulta
ante da inobse
ervância de quaisquer
3.3.2. O licitante é responsável pelos ônus de
agens emitidas pelo pregoe
eiro ou pelo sisstema, ainda que
q ocorra sua
a desconexão.
mensa
3.3.3 A proposta de
e preço deverá
á ser enviada na forma desccrita no item 5.4.1.1
5
deste a
anexo.
d
ser apresentados
a
em original, ccópia autenticcada ou cópia simples
3.3.4 Os documenttos relativos à habilitação deverão
panhada do original, para que
q possam se
er autenticado
os.
acomp
e
pela internet some
ente terão validade se confiirmada sua au
utenticidade.
3.3.5 As certidões extraídas

4. QU
UANTO AO CONTEÚDO
O DAS PROP
POSTAS E DOS
D
DOCUM
MENTOS DE
E HABILITA
AÇÃO
4.1 O proponente deverá elaborrar a sua pro
oposta de preçços de acordo
o com as exig
gências consta
antes da SEÇ
ÇÃO B –
DISP
POSIÇOES ES
SPECÍFICAS,, em consonâ
ância com os modelos da SEÇÃO C, e
expressando os
o valores em
m moeda
nacion
nal – reais e centavos, no
o número de casas decima
ais definido na
n SEÇÃO B – DISPOSIÇ
ÇOES ESPECÍÍFICAS,
ficand
do esclarecido que não serão admitidas propostas alterrnativas.
O
dive
ergência entre
e o preço por item em alga
arismo e o exxpresso por exxtenso, será levado
l
em co
onta este
4.2 Ocorrendo
último
o.
esentada deve
erá incluir as despesas
d
nece
essárias ao fiell cumprimento
o do objeto de
esta licitação.
4.3 A proposta apre
O preços cottados deverão
o ser referido
os à data de
e recebimento
o das proposstas, considerrando a cond
dição de
4.4 Os
pagam
mento à vista, não devendo, por isso, computar
c
qualquer custo financeiro para
a o período de processame
ento das
fatura
as.
p
ainda que não conssigne expressa
amente, terá prazo
p
de valida
ade de 60 (se
essenta) dias, a contar
4.5 A proposta de preços,
S
A -PR
REÂMBULO pa
ara início da sessão
s
pública, facultado, po
orém, aos pro
oponentes este
ender tal
da data fixada na SEÇÃO
ade por prazo superior.
valida
mitida previsão
o de sinal, ou
u qualquer ou
utra forma de antecipação de pagamentto na formula
ação das
4.6 Não será perm
ostas, devendo
o ser desclassificada, de ime
ediato, a proponente que asssim o fizer.
propo
ão será consid
derada qualqu
uer oferta de vantagem
v
não
o prevista nestte instrumento
o, nem proposstas com preçço global
4.7 Nã
ou un
nitário simbóliico, irrisório ou
o de valor zero,
z
incompa
atíveis com os
o preços doss insumos e salários de mercado,
m
acresccidos dos resp
pectivos encarg
gos.
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d proposta im
mplica para o proponente a observância dos preceitos legais e regu
ulamentares em vigor,
4.8 A formulação da
ndo-o responssável pela fide
elidade e legitimidade das in
nformações e dos
d documenttos apresentad
dos.
tornan
P
a habilita
ação dos inte
eressados na licitação, exiigir-se-ão, exxclusivamente,, os documen
ntos menciona
ados na
4.9 Para
SEÇÃ
ÃO A - PREÂM
MBULO.
A microempresas e empre
esas de pequeno porte, ben
neficiárias do tratamento
t
differenciado e favorecido
f
pre
evisto na
4.10 As
Lei Complementar
C
nº 123/06, deverão apresentar toda a documenttação exigida para efeito de comprova
ação de
regula
aridade fiscal// trabalhista, mesmo
m
que esta
e
apresente
e alguma restrrição, devendo assinalar su
ua situação no
o campo
corresspondente no Anexo III.

5. PRO
OCEDIMEN
NTO DA LICIITAÇÃO
5.4 CLÁUSULAS
C
A
APLICÁVEIS
AO PREGÃO
O ELETRÔNIC
CO
5.4.1 FASE INICIIAL
erá ser enviad
da até a data e horário prevvistos na SEÇÃ
ÃO A - PREÂMB
BULO, exclusivvamente
5.4.1.1 A proposta de preço deve
m
do sistema eletrônico, mediante
m
a op
pção “acesso id
dentificado”, através
a
da dig
gitação da senha de identificcação do
por meio
licitan
nte.
O licitantedeve
erá clicar na opção
o
“oferece
er proposta” e preencher o formulário eletrônico
e
apre
esentado
5.4.1.1.1O
na tela com
m os dados pe
ertinentes à su
ua proposta de
e preços.
a eletrônica o licitante deve
erá, obrigatoria
amente, menccionar, no cam
mpo
5.4.1.2No preenchimentto da proposta
MAÇÕES ADIICIONAIS”, as ESPECIFIC
CAÇÕES, CAR
RACTERÍSTICA
AS e MARCA
A, bem como
o o
“INFORM
MODELO, TIPO ou REF
FERÊNCIA, qu
uando for o caso, dos prod
dutos ofertado
os, vedada a identificação da
s pena de de
esclassificação
o”.
empresa sob
n preenchim
mento do campo referido no
o item anterio
or implicará na
a desclassifica
ação da
5.4.1.1.2.1 O não
uficiente para classificação d
da proposta.
liccitante, face a ausência de informação su
5.4.1.1.3 Após
A
o envio da proposta de preço, o licitante
l
deverrá manifestar,, em campo próprio
p
do sisstema, o
pleno conh
hecimento e atendimento àss exigências de
d habilitação e demais cond
dições prevista
as neste Edita
al.
O A - PREÂMB
BULO para in
nício da sessão
o pública do pregão
p
eletrôn
nico, terá
5.4.1.2 A partir do horário previssto na SEÇÃO
as de preços recebidas e em perfeita consonância
c
ccom as especcificações e co
ondições
lugar a divulgação das proposta
elecidas no ed
dital, as quais serão classifficadas para a etapa de lan
nces.
estabe
5.4.1.2.1 Serão
S
consideradas irregula
ares e desclasssificadas de lo
ogo as proposttas que não contiverem
c
info
ormação
que permita a perfeita
a identificação
o e/ou qualifficação do ob
bjeto proposto
o; contiverem
m emenda, ra
asura ou
n permitir a sua compree
ensão; aprese
entarem o prazo de validade da proposta
a inferior
entrelinha,, de forma a não
ao estabellecido; aprese
entarem prazo
o de entrega ou
o de execuçã
ão superior ao
o estabelecido
o; apresentare
em prazo
de garantia
a inferior ao estabelecido.
e
etrônico, não cabe
c
desistênccia da propostta.
5.4.1.3 Iniciada a sessão pública do pregão ele
upção da sesssão do pregão
o, os licitante
es deverão serr notificados do
d dia e
5.4.1.3.1 Sempre que houver interru
q a sessão terá
t
continuida
ade.
hora em que
2 ETAPA COM
MPETITIVA DE
D LANCES ELETRÔNICOS
S
5.4.2
5.4.2.1 Aberta a etapa
e
compettitiva, os licittantes poderã
ão encaminha
ar lances excllusivamente por
p
meio do sistema
eletrô
ônico, sendo im
mediatamente informado do
o seu recebime
ento e respecttivo horário de
e registro e va
alor.
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5.4.2.2 Os licitantess poderão oferecer lances sucessivos,
s
obsservado o horrário fixado e a
as regras de aceitação
a
dos mesmos
elecidas no ed
dital.
estabe
e
reje
eitará automatticamente os lances em vallores superiore
es aos anterio
ormente apressentados
5.4.2.3 O sistema eletrônico
m
licitantte.
pelo mesmo
5.4.2.3.1 Não
N serão reg
gistrados, para
a o mesmo ittem, 02 (dois)) ou mais lancces de mesmo valor, preva
alecendo
aquele que
e for recebido e registrado primeiro.
p
t
da sessão públicca, os licitante
es serão inform
mados, em te
empo real, do valor do men
nor lance
5.4.2.4 Durante o transcurso
ha sido aprese
entado pelos demais
d
licitante
es, vedada a identificação
i
d
do detentor do
o lance.
registrado que tenh
s
encerrada
a mediante avviso de fecham
mento iminentte dos lances,, emitido
5.4.2.5 A etapa de lances da sesssão pública será
s
aos licitantes, apó
ós o que tran
nscorrerá perríodo de temp
po de até 30
0 (trinta) minutos, aleatoriiamente,
pelo sistema
determ
minado també
ém pelo sistem
ma eletrônico, findo o qual será
s
automaticcamente encerrada a recepçção de lances..
mente ao disposto no item anterior,
a
e com
m justificativa do pregoeiro registrada em
m ata, o encerrramento
5.4.2.6 Alternativam
oderá ocorrer por sua decissão, quando trranscorrido o tempo mínim
mo de 50% (ciinquenta
anteciipado da sesssão pública po
por cento)
c
do pre
evisto inicialm
mente no edittal para a se
essão de lancces, mediante
e o encaminh
hamento de aviso
a
de
fecham
mento iminen
nte dos lance
es e subseque
ente transcurso do prazo de até 30 (ttrinta) minuto
os, findo o qual será
encerrada a recepção de lances.
N caso da adoção
a
do rito
o previsto nesste item, ence
errada a etap
pa competitiva
a, o pregoeiro
o poderá
5.4.2.6.1 No
encaminha
ar, pelo sistem
ma eletrônico, contrapropossta diretamentte ao licitante que tenha ap
presentado o lance de
menor valo
or, bem assim
m decidir sua aceitação.
petitiva e ordenadas as prropostas, o prregoeiro exam
minará a aceittabilidade da primeira
5.4.2.7 Encerrada a etapa comp
a quanto ao ob
bjeto e valor, decidindo
d
mottivadamente a respeito.
oferta
5.4.2.7.1 Serão
S
desclasssificadas as propostas
p
que não atendere
em às condiçõ
ões e exigênciias deste Instrumento
ou que co
onsignarem va
alor global superior aos praticados no mercado
m
ou, q
quando for o caso, superio
ores aos
preços unitários máximo
os definidos e publicados pe
ela SAEB, ou os
o fixados pela
a Administraçã
ão ou por órgã
ão oficial
c
os consta
antes do sistem
ma de registro
o de preços.
competentte ou, ainda, com
5.4.2.7.2Se
erão também desclassificad
das as proposttas que consig
gnem preços m
manifestamente inexequíveiis, assim
considerad
dos aqueles que
q
não venham a ter demonstrada
d
sua viabilidad
de através de
e documentaçção que
comprove que os custoss dos insumoss são coerente
es com os de mercado e qu
ue os coeficientes de produ
utividade
atíveis com a execução
e
do objeto
o
do conttrato.
são compa
5.4.2.8 Havendo apenas uma offerta, esta po
oderá ser aceiita, desde que
e atenda toda
as as condiçõ
ões deste Edittal e seu
preço seja compatívvel com o valo
or estimado pa
ara a contratação e dentro da
d realidade d
do mercado.
o anunciará, im
mediatamente
e após o encerrramento da etapa
e
de lance
es da sessão pública
p
ou, quando for
5.4.2.9 O pregoeiro
o, após a negociação e deccisão acerca da aceitação do
o lance de me
enor valor, a p
proposta que, em consonân
ncia com
o caso
as esp
pecificações co
ontidas neste edital, aprese
entou o menorr preço.
r
ou ficto, será assegura
ada, nos term
mos dos arts. 44 e 45 da Lei compleme
entar nº
5.4.2.10 Em caso de empate, real
06, a preferên
ncia de contra
atação para as
a microempresas e empre
esas de pequeno porte be
eneficiárias do
o regime
123/0
diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
s
e por empate ficto
f
as situaçõ
ões em que ass propostas ap
presentadas pelas
p
microempresas e
5.4.2.10.1 Entendem-se
a 5% (cinco
o por cento) superiores à proposta maiis bem classifficada, e
empresas de pequeno porte sejam até
empate reeal as que sejaam iguais.
5.4.2.10.2Em qualquer das hipótese
es de empate,, a microemp
presa ou emp
presa de pequ
ueno porte mais
m
bem
a poderá aprresentar prop
posta de preçço inferior àq
quela de me
enor valor, ex
xequível, considerada
classificada
vencedora do certame, situação
s
em que
q será adjud
dicado em seu
u favor o objetto licitado.
d preço inferior deverá oco
orrer no prazo
o máximo de 5 (cinco)
5.4.2.10.2.1 O direito a oferttar proposta de
m
minutos
após o encerramentto dos lances, sob pena de preclusão.
p
5.4.2.10.3 Se a microem
mpresa ou em
mpresa de pequeno porte mais
m
bem classsificada não ex
xercer o direitto, ou se
sua oferta não for aceitta, ou se for inabilitada, se
erá concedido idêntico direito à microem
mpresa ou emp
presa de
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pequeno porte
p
subseque
ente em situação de empatte, se houver, na ordem cla
assificatória, atté a apuração
o de uma
proposta que
q atenda às condições esttabelecidas ne
este edital.
5.4.2.10.4 No caso de as microemp
presas e emp
presas de pe
equeno porte apresentarem
m preços igua
ais, será
s
entre elas
e
para que se
s identifique aquela que primeiro poderá
á apresentar melhor
m
oferta..
realizado sorteio
5.4.2.10.5 O disposto neste item 5.4.2.10 somente se aplica quando a m
melhor oferta inicial não tiver sido
da por microempresa ou em
mpresa de peq
queno porte.
apresentad
o empate de propostas
p
form
muladas por liccitantes que não detenham a condição de
e microempressa ou de
5.4.2.11 Ocorrendo
esa de pequeno porte, será
á observado o disposto na Lei estadual nº 9.433/05, procedendo-sse, sucessivam
mente, a
empre
sorteio
o em ato públlico, para o qu
ual os licitante
es serão convo
ocados, vedado qualquer ou
utro critério.
ue houver sortteio deverá se
er lavrada ata específica.
5.4.2.12 Sempre qu
das as proposttas, se for o ca
aso, e havend
do necessidade
e de apresenta
ação de amosstras ou demonstração
5.4.2.13 Reordenad
ompatibilidade
e, o pregoeirro procederá em conform
midade com o disposto n
na SEÇÃO B – DISPOS
SIÇÕES
de co
ESPECÍFICAS.
5.4.2.14 Sendo ace
eitável a propo
osta de meno
or preço, o licittante detento
or da melhor o
oferta deverá comprovar a situação
gularidade, mediante
m
a rem
messa da doccumentação viia e-mail no prazo
p
de 03 h
horas do ence
erramento da disputa,
de reg
obriga
ando-se a encaminhar os orriginais correspondentes ou cópia autenticada no prazo
o máximo de 02
0 (dois) dias úteis do
encerramento do prregão, como condição
c
indispensável para
a a contratação
o.
5.4.2.14.1 A sessão do
o pregão eletrrônico deverá ser interromp
pida, a fim de
e se aguardar o cumprime
ento dos
ervando-se o disposto
d
no ite
em 5.4.1.3.1
prazos asssinalados, obse
5.4.2.14.2 A documenttação a que se refere esste item com
mpreende os documentos
s de habilita
ação, a
seDeclaração
o de Elaborração Indep
pendente de
e Proposta, a Declaraç
ção de
Proposta de Preços
amento (Lei n°123/2006)) a Declara
ação de Ple
eno Conheciimento,esta conforme o modelo
Enquadra
constante do Anexo VIIII, e, se for o caso, o insttrumento de procuração
p
po
or instrumento
o público ou particular
p
nha, preferenccialmente, o conteúdo
c
consstante do modelo do Anexo
o II, devendo ser anexada, no caso
que conten
de procura
ação particularr, a prova da legitimidade
l
de
d quem outorrgou os podere
es.
e
deverá contemplar a planilha de custos,
c
com o
os respectivoss valores readequados
5.4.2.14.3 A proposta escrita
nor lance.
ao valor offertado e regisstrado de men
v
não for aceitável,
a
ou se
s o licitante desatender
d
àss exigências editalícias,
e
o pregoeiro
p
5.4.2.15 Se a ofertta de menor valor
e, na ordem de classificação
o, verificando a sua aceitab
bilidade e proccedendo à ha
abilitação
examiinará a oferta subsequente
do proponente, e assim
a
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que aten
nda às condiçções estabeleccidas no
pectivo licitantte declarado vencedor,
v
obse
ervados os pra
azos definidos no item 5.4.2
2.14.
edital,, sendo o resp
r
e fiscale, ou trabalhistad
das microemp
presas e
5.4.2.16 A existência de restriçção na comprovação da regularidade
esas de pequ
ueno porte be
eneficiárias do
o regime diferenciado e fa
avorecido da Lei Complementar nº 123
3/06 não
empre
implicca a inabilitaçã
ão automática
a da licitante,, em face do disposto no art. 42 deste diploma, dev
vendo ser rea
alizada a
habilitação com ressalva de
d existênciia de restriição fiscal/ttrabalhistae diferindo-se a comprova
ação da
aridade na forma deste edittal.
regula
t
as prop
postas forem desclassificad
das, o pregoe
eiro poderá suspender o pregão
p
e esta
abelecer,
5.4.2.17 Quando todas
atamente, um
m novo prazo de
d até 30 (trinta) minutos pa
ara o recebimento de novass propostas.
imedia
onente da me
elhor oferta acceitável atende
e às exigência
as fixadas no edital, o licitante será
5.4.2.18 Constatado que o propo
declarrado vencedorr.
a final da sesssão, qualquer licitante pod
derá manifesta
ar, motivadam
mente, no prazzo de até
5.4.2.19 Declarado o vencedor, ao
ez) minutos, a intenção de recorrer da de
ecisão do preg
goeiro, observadas as seguintes normas:
10 (de
5.4.2.19.1 Deverá ser re
egistrada a síntese das razões do recorrente em ata, sendo que a falta de manifestação
mportará na decadência do direito de re
ecurso e, conssequentementte, na adjudiccação do
imediata e motivada im
objeto da licitação ao liccitante venced
dor.
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5.4.2.19.2 Manifestada a intenção de
e recorrer, porr qualquer do
os licitantes, se
erá concedido
o o prazo de 03
0 (três)
ecurso, que de
everá ser form
mulado em documento
d
pró
óprio no
dias úteis para a apressentação das razões do re
ando os dema
ais licitantes desde logo intimados parra apresentare
em contra-razzões, se
sistema elletrônico, fica
quiserem, em igual prazzo, cuja contagem terá iníciio no primeiro
o dia útil subse
equente ao do
o término do prazo
p
do
recorrente.
i
e o encaminhame
ento dos recurrsos à autorid
dade superior do órgão ou entidade
e
5.4.2.19.3 O exame, a instrução
a da licitação, será
s
realizado
o pelo pregoeirro no prazo de
e até 03 (três)) dias úteis.
promotora
5.4.2.19.4 A autoridade
e superior do órgão promo
otor do pregão
o terá o prazzo de até 03 (três) dias útteis para
ecurso.
decidir o re
5.4.2.19.5 O acolhimentto do recurso importará a in
nvalidação ape
enas dos atos insuscetíveis de
d aproveitam
mento.
mpresas e em
mpresas de pe
equeno porte, beneficiárias do regime differenciado da Lei Complementar nº
5.4.2.20 As microem
06, cuja habilittação foi procedida com a ressalva de existência de
d restrição fiscal e, ou trabalhista, deverão
123/0
fazer prova da efettiva regularizaçção da docum
mentação no prazo
p
de 05 (cinco) dias úte
eis, cujo termo
o inicial corressponderá
a em que declarada vencedora, prorrogávvel, por igual período,
p
a crittério da Admin
nistração Públiica.
à data
5.4.2.20.1 A não-regula
arização da do
ocumentação, no prazo pre
evisto no item
m anterior, implicará decadê
ência do
direito à co
ontratação, se
em prejuízo da
as sanções pre
evistas na Lei Estadual nº 9
9.433/05.
mpo, negociar com o proponente da mellhor oferta aceitável, visand
do obter
5.4.2.21 O pregoeiro poderá, a qualquer tem
preço menor.
p
eletrôn
nico serão doccumentados no
n processo re
espectivo, com
m vistas à afe
erição de
5.4.2.22 Os atos esssenciais do pregão
egularidade pe
elos agentes de
d controle, no
os termos da legislação perttinente.
sua re
ão do lance vencedor,
v
a classificação do
os lances apre
esentados e d
das informaçõ
ões relativas à sessão
5.4.2.23 A indicaçã
d
consttar da ata divu
ulgada no siste
ema, sem prejjuízo das dem
mais formas de
e publicidade previstas
p
públicca do pregão deverão
na lei..
3 DA ADJUDICAÇÃO E HO
OMOLOGAÇÃ
ÃO
5.4.3
o adjudicará o objeto da liccitação à prop
ponente vence
edora, para p
posterior homo
ologação do resultado
5.4.3.1 O pregoeiro
a
sup
perior.
pela autoridade
a havido recu
ursos, após decididos
d
este
es e constata
ada a regularridade dos attos procedime
entais, a
5.4.3.2 Caso tenha
or adjudicará o objeto licittado ao licita
ante vencedor, homologan
ndo, em segu
uida, o proce
edimento
autoridade superio
ório.
licitató
ação e a adjud
dicação do objjeto desta licitação não implicará direito à contratação.
5.4.3.3 A homologa

A VERIFICA
AÇÃO, PARA
A CONTRAT
TAÇÃO, DAS
S EXIGÊNCIIAS DIFERIIDAS
6. DA
6.1 Após
A
a homolo
ogação e adjudicação do objeto, na hiipótese de te
er sido exigida
a, na SEÇÃO A - PREÂMB
BULO do
instrumento convoccatório, como
o requisito de habilitação técnica,
t
a indicação das instalações, do aparelhamen
nto e do
oal técnico, e tendo
t
o adjud
dicatário apressentado declarração formal de
d disponibilid
dade futura, deverá
d
fazer prova,
p
no
pesso
prazo que lhe for assinalado,
a
da efetiva existê
ência destes, ficando esclarrecido que a d
declaração falsa caracteriza
a o ilícito
nistrativo previsto no art. 18
84, V, da Lei estadual
e
nº 9.4
433/05.
admin
6.2 Não
N
restando comprovada a satisfação dos
d
requisitoss de habilitação diferidos, é facultado à Administraçção, sem
prejuíízo da aplicaçã
ão das sançõe
es previstas na legislação pertinente,
p
exa
aminar e verifficar a aceitab
bilidade das propostas
subse
equentes, na ordem
o
de classsificação.

7. CO
ONTRATAÇÃ
ÃO
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7.1 O adjudicatário será convoca
ado a assinar o termo de co
ontrato, ou instrumento equivalente, se fo
or o caso, no prazo
p
de
0 (dez) dias co
orridos, sob pena de decairr do direito à contratação,
c
s
sem
prejuízo d
das sanções previstas no incciso I do
até 10
art. 192 da Lei Esttadual 9.433/0
05, podendo solicitar
s
sua prorrogação
p
por igual perío
odo, por motiv
vo justo e ace
eito pela
nistração.
Admin
omo condição para celebraçção do contratto, o licitante vencedor
v
deve
erá manter tod
das as condiçõ
ões de habilita
ação.
7.2 Co
e o licitante ve
encedor, convvocado dentro do prazo de validade
v
de su
ua proposta, n
não celebrar o contrato, é facultado
f
7.3 Se
à Adm
ministração, sem
s
prejuízo da aplicação das sançõess previstas na
a legislação p
pertinente, ex
xaminar e ve
erificar a
aceita
abilidade das propostas subsequentes, na
n ordem de classificação,, bem como o atendimentto, pelo licitan
nte, das
condiçções de habilittação, procede
endo à contratação.
d contrato de
everá ser rea
alizada pelo re
epresentante legal da emp
presa ou man
ndatário com poderes
7.4 A assinatura do
expressos.

8. AL
LTERAÇÕES
S CONTRATUAIS
8.1 A CONTRATAD
DA ficará obrigada a aceita
ar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
o supressõess que se
fizerem
m no objeto, de até 25% (vinte
(
e cinco por cento) do
o valor inicial atualizado do
o contrato, na forma do §1ºº do art.
143 da Lei estaduall nº 9.433/05..
8.1.1 As su
upressões pod
derão ser supe
eriores a 25%,, desde que haja resultado de acordo enttre os contrata
antes.
v
contratua
al para fazer face
f
ao reajusste de preços previsto no próprio contratto, quando forr o caso,
8.2 A variação do valor
ualizações, compensações ou
o apenaçõess financeiras decorrentes
d
da
as condições de pagamento
o nele previsttas, bem
as atu
como o empenho de dotações orçamentária
as suplementares até o limite do seu valor corrigid
do, não caracterizam
o, podendo se
er registrados por simples apostila, dispen
nsando a celeb
bração de adittamento.
alteração do mesmo
8.3 Visando
V
à manutenção dass condições da
d proposta durante
d
o curso da execu
ução do contrrato os preço
os serão
corrigidos conforme
e descrito na SEÇÃO
S
A – PREÂMBULO.

9. FIISCALIZAÇÃ
ÃO DO CON
NTRATO E RECEBIMEN
R
TO DO OBJJETO
9.1 Co
ompetirá à CO
ONTRATANTE
E proceder ao acompanham
mento da execcução do conttrato, na form
ma do art. 154
4 da Lei
estadu
ual 9.433/05, ficando escla
arecido que a ação ou omiissão, total ou
u parcial, da ffiscalização da
a CONTRATAN
NTE não
eximirrá a CONTRAT
TADA de total responsabilida
ade na execuçção do contratto.
9.2 O adimplementtoda obrigaçã
ão contratual por parte da CONTRATADA
A ocorre com
m a efetiva pre
estação do se
erviço, a
realiza
ação da obra,, a entrega do
o bem, assim como qualquer outro even
nto contratual cuja ocorrênccia esteja vincculada à
emissão de docume
ento de cobran
nça, consoantte o art. 8º, inc. XXXIV, da Lei
L estadual 9.433/05.
brigação pela CONTRATADA
A, caberá à CONTRATANTE
C
E proceder ao
o recebimento
o do objeto, a fim de
9.3 Cumprida a ob
e
parra efeito de em
missão da hab
bilitação de pa
agamento, con
nforme o
aferir se os serviçoss ou fornecimentos foram efetuados,
54, inc. V, e art.
a 155, inc. V,
V da Lei estad
dual 9.433/05.
art. 15
o do objeto se
s dará segun
ndo o dispostto no art. 16
61 da Lei esta
adual 9.433/0
05, observand
do-se os
9.4 O recebimento
seguin
ntes prazos, se
e outros não
o houverem sido
s
fixados na SEÇÃO B – DISPOSIÇ
ÇÕES ESPECÍFICAS.
9.4.1se a verificação da
d conformid
dade do obje
eto com a esspecificação, bem assim do
d cumprime
ento das
uder ser realizzada de imedia
ato, será proccedido de logo
o ao recebimen
nto definitivo;
obrigaçõess acessórias pu
9.4.2quand
do, em razão da natureza, do volume, da
a extensão, da
a quantidade ou da complexidade do objeto, não
for possíve
el proceder-se
e a verificação
o imediata de
e conformidade, será feito o recebimento
o provisório, devendo
d
ser proced
dido ao recebim
mento definitivvo no prazo de 15 (quinze) dias.
d
de obras,
o
compras ou serviços, cujo valor do
o objeto seja ssuperior ao lim
mite estabeleccido para
9.5O recebimento definitivo
a mod
dalidade de co
onvite, deverá ser confiado a uma comisssão de, no mín
nimo, 03 (três)) membros.
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9.6 Trratando-se de
e equipamento
os de grande vulto, o receb
bimento definitivo far-se-á mediante term
mo circunstan
nciado e,
nos de
emais, median
nte recibo.
azo total para conclusão do
o recebimento
o definitivo se
em qualquer m
manifestação do
d órgão ou entidade
e
9.7 Essgotado o pra
CONT
TRATANTE, con
nsiderar-se-á definitivamente aceito o ob
bjeto contratua
al, para todos os efeitos.
om a conclusã
ão da etapa do recebimento
o definitivo, a CONTRATADA
A estará habillitada a apresentar as nota((s) fiscal
9.8 Co
(is)/fa
atura(s) para pagamento.
p
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10. CONDIÇÕES
C
S DE PAGAM
MENTO
O pagamento
os devidos à CONTRATADA
C
A serão efetuados através de
d ordem banccária ou créditto em conta corrente,
c
10.1 Os
no pra
azo não superior a 08 (oito
o) dias úteis, contado da da
ata da aprese
entação da fattura, após con
ncluído o rece
ebimento
definittivo, em conso
onância com o disposto no art. 6º, § 5º; art. 8º, XXXIV
V; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155, V da Lei
estadu
ual nº. 9.433//05.
A
nota(s) fiiscal(is)/fatura
a(s) somente deverá(ao) se
er apresentada
a(s) para pagamento após a conclusão da
d etapa
10.2 A(s)
do recebimento de
efinitivo, indiccativo da satissfação pela CONTRATADA
C
p
ao
o objeto
de todas as obrigações pertinentes
atado.
contra
A
que a nota
n
fiscal/fatu
ura seja apressentada antess do prazo de
efinido para re
ecebimento de
efinitivo, o pra
azo para
10.3 Ainda
pagam
mento somentte fluirá após o efetivo atestto do recebime
ento definitivo
o.
10.4A
A CONTRATAN
NTE descontarrá da fatura mensal o valor correspond
dente às falta
as ou atrasoss no cumprim
mento da
obriga
ação, com basse no valor do preço vigente
e.
A
nota(s) fiiscal(is)/fatura
a(s) deverá(ao
o) estar acompanhadas da documentação probatória pertinente,
p
relativa ao
10.5 A(s)
recolh
himento dos im
mpostos relacionados com a obrigação.
E havendo alguma
a
pendê
ência impeditivva do pagame
ento, a exemp
plo de erro na apresentação
o da nota fisca
al/fatura
10.6 Em
ou do
os documento
os pertinentess à contrataçã
ão, ou, ainda
a, circunstânccia que impeçça a liquidaçã
ão da despesa
a, como
obriga
ações financeiiras pendentes, decorrentess de penalidade imposta ou inadimplênccia, o pagame
ento ficará sob
brestado
até qu
ue a CONTRAT
TADA providencie as medid
das saneadoras. Nesta hipóttese, o prazo para pagamen
nto iniciar-se-á
á após a
comprrovação da regularização da
a situação, não acarretando
o qualquer ônu
us para a CON
NTRATANTE.
A situações previstas
p
na leg
gislação especcífica sujeitar-se-ão à emisssão de nota fisscal eletrônica.
10.7 As
m
doss pagamentos devidos pela Administração
o, em caso de
e mora, será ca
alculada consiiderando
10.8 A atualização monetária
a data
a do vencimento da obriga
ação e do seu
u efetivo pagamento, de accordo com a vvariação do IN
NPC do IBGE pro rata
tempo
ore.
10.9 Nas
N compras para
p
entrega imediata, assiim entendidass aquelas com
m prazo de enttrega até 15 (quinze) dias contados
c
da data da celebraçção do ajuste, será dispensa
ada a atualiza
ação financeira
a correspondente ao período
o compreendido entre
emento e a prrevista para o pagamento, desde
d
que não
o superior a quinze dias, em
m conformidad
de com o
as dattas do adimple
inc. III do art. 82 da
a Lei nº 9.433//05.

11. PENALIDAD
P
DES
11.1 Constituem
C
ilíccitos administrrativos as con
ndutas prevista
as nos arts. 18
84 e 185 da LLei estadual 9.433/05, sujeittando-se
os infrratores às com
minações legais, especialme
ente as definid
das no art. 186
6 do mesmo d
diploma, garan
ntida a prévia e ampla
defesa
a em processo
o administrativvo.
11.2 A recusa à assinatura do contrato e a inexecução contratual,
c
incclusive por attraso injustificcado na execução do
contra
ato, ensejarão
o a aplicação da
d pena de mu
ulta, observad
dos os parâme
etros estabeleccidos nesta se
eção, sem prejjuízo, na
segun
nda hipótese, da rescisão unilateral
u
do co
ontrato, a qua
alquer tempo,, e a aplicação das demais sanções prevvistas na
Lei esstadual nº 9.43
33/05.
11.2.1 Em
m caso de recu
usa do adjudiccatário em firrmar o contratto, será aplica
ada multa no percentual 10
0% (dez
por cento) incidente sob
bre o valor glo
obal do contratto.
11.2.2 Em caso de descumprimento total
t
da obriga
ação principal, será aplicada
a multa no perrcentual 10% (dez por
d contrato.
cento) incidente sobre o valor global do
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11.2.3 Casso o cumprim
mento da obrrigação principal, uma vezz iniciado, sejja descontinuado, será ap
plicado o
percentuall 10% (dez por
p cento) sob
bre o saldo do
o contrato, issto é, sobre a diferença en
ntre o valor global
g
do
contrato e o valor da pa
arte do fornecimento ou do serviço já realizado.
m caso de atra
aso no cumprrimento da ob
brigação princcipal, será ap
plicado o perccentual de 0,3
3% (três
11.2.4 Em
décimos por
p cento) ao dia, até o triigésimo dia de
d atraso, e de
d 0,7% (sete
e décimos porr cento) por cada
c
dia
subsequen
nte ao trigésim
mo, calculados sobre o valorr da parcela do
o fornecimentto ou do serviçço em mora.
h
do ittem anterior, se a multa moratória
m
ating
gir o patamarr de 10% (dez por cento) do valor
11.2.5Na hipótese
global do contrato,
c
deve
erá, salvo justificativa escritta devidamentte fundamenta
ada, ser recusado o recebim
mento do
objeto, sem
m prejuízo da aplicação dass demais sançõ
ões previstas na lei.
e mero atraso ou inadimple
emento de obrrigação acessó
ória, assim co
onsiderada aqu
uela que
11.2.6 Parra os casos de
coadjuva a principal, deverá ser observado o que fo
or estipulado na SEÇÃO B – DISPOSIÇÕE
ES ESPECÍFICA
AS deste
instrumentto convocatóriio.
o da caução, d
dentro de 10 (dez) dias conttados da
11.2.7 Na hipótese de o contratado se negar a efettuar o reforço
data de su
ua convocação
o, será aplicad
da multa no percentual
p
de 2,5% (dois e meio por cen
nto) incidente sobre o
valor globa
al do contrato.
11.2.8 As multas previstas nestes ittens não têm
m caráter com
mpensatório e o seu pagam
mento não exximirá a
ADA da respon
nsabilidade po
or perdas e da
anos decorrenttes das infraçõ
ões cometidass.
CONTRATA
da após regu
ular processo administrativvo, será desco
ontada da ga
arantia do contratado
11.2.9 A multa, aplicad
endo certo qu
ue, se o seu valor excede
er ao da gara
antia prestada
a, se exigida, além de perrde-la, a
faltoso, se
CONTRATA
ADA responde
erá pela sua diferença, que será desconta
ada dos pagam
mentos eventu
ualmente devidos pela
administra
ação ou, aind
da, se for o caso, cobrada judicialmen
nte. Acaso nã
ão tenha sido
o exigida garrantia, à
Administra
ação se reservva o direito de
e descontar diretamente
d
do
o pagamento devido à CON
NTRATADA o valor de
qualquer multa
m
porventu
ura imposta.
S
advertido verbalmentte o licitante cuja conduta vise perturba
ar o bom and
damento da sessão,
s
poden
ndo essa
11.3 Será
autoridade determin
nar a sua retirrada do recintto, caso persissta na conduta
a faltosa.
os com a pen
na de suspen
nsão temporárria do direito de licitar e impedimento de contratarr com a
11.4 Serão punido
nistração os que incorrerem
m nos ilícitos previstos
p
nos incisos VI e VIII do art. 184 e I, IV, VI e VII do art. 18
85 da Lei
Admin
estadu
ual nº 9.433/0
05.
S
punidoss com a pena
a de declaraçã
ão de inidoneiidade para liccitar e contrattar com a Adm
ministração, enquanto
e
11.5 Serão
perdurarem os mo
otivos determinantes da punição
p
ou atté que seja promovida
p
a reabilitação perante
p
a au
utoridade
etente para ap
plicar a puniçã
ão, os que inccorram nos ilíccitos previstos nos incisos I a V do art. 18
84 e II, III e V do art.
compe
185 da Lei estaduall nº 9.433/05..
P
a aplicaçção das penaliidades previsttas serão levados em conta
a a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos
p
11.6 Para
dela advindos
a
para a Administraçção Pública e a reincidência na prática do
o ato.

12. RE
ESCISÃO
12.1 A inexecução, total ou parccial do contrato ensejará a sua
s rescisão, com as conse
equências conttratuais e as previstas
p
na Lei estadual nº 9.433/05.
9
12.2 A rescisão pod
derá ser deterrminada por ato unilateral e escrito da CO
ONTRATANTE
E nos casos en
numerados nos incisos
I a XV
V, XX e XXI do
o art. 167 da Lei
L estadual nºº 9.433/05.
12.3 Quando
Q
a resccisão ocorrer com
c
base nos incisos I e XV
VI a XX do artt. 167 da Lei e
estadual nº 9.4
433/05, sem que
q haja
culpa da CONTRATA
ADA, será estta ressarcido dos
d prejuízos regularmente
r
comprovadoss que houver sofrido,
s
na forrma do §
m
diploma.
2º do art. 168 do mesmo
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13. REVOGAÇÃ
ÃO – ANULA
AÇÃO
A licita
ação poderá ser
s revogada ou
o anulada no
os termos do art.
a 122 da Leii estadual nº 9
9.433/05.

14. IMPU
UGNAÇÕES
14.1 CLÁUSULAS APLICÁVEIS
S AO PREGÃO
O PRESENCIIAL E ELETRÔ
ÔNICO
14.1.1
1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data
a fixada para a realização da sessão pú
ública do preg
gão, qualquerr pessoa
poderrá solicitar escclarecimentos,, providências ou impugnarr o ato convoccatório do Pre
egão, cabendo
o ao pregoeiro
o decidir
sobre a petição no prazo de 01 (um) dia útil.
14.1.2
2 Acolhida a petição
p
contra o ato convoca
atório, será de
esignada nova data para rea
alização do certame.

1 DISPOSIIÇÕES FINA
15.
AIS
15.1 CLÁUSULAS APLICÁVEIS
S AO PREGÃO
O PRESENCIIAL E ELETRÔ
ÔNICO
15.1.1
1 A qualquer tempo, antess da data fixa
ada para apre
esentação dass propostas, p
poderá o preg
goeiro, se neccessário,
modifficar este Edittal, hipótese em
e que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicia
almente estab
belecido,
exceto
o quando, inquestionavelme
ente, a alteraçção não afetarr a formulação
o das proposta
as.
15.1.2
2 O pregoeiro poderá em qualquer fase da
d licitação, suspender os trabalhos,
t
pro
ocedendo o reg
gistro da susp
pensão e
a con
nvocação parra a continuid
dade dos me
esmos, bem como promo
over diligência
as destinadass a esclarece
er ou a
compllementar a insstrução do pro
ocesso licitató
ório, desde que não implique em inclusão
o de documen
nto ou informa
ação que
deveria constar orig
ginariamente da
d proposta.
15.1.3
3 O pregoeiro, no intere
esse da Adm
ministração, poderá relevar falhas me
eramente forrmais constantes da
docum
mentação e prroposta, desde
e que não com
mprometam a lisura do procedimento ou ccontrariem a legislação perttinente.
15.2.4
4 Os casos om
missos serão diirimidos pelo pregoeiro,
p
com
m observância
a da legislação
o em vigor.
15.1.5
5 Para quaisq
quer questõess judiciais oriu
undas do pre
esente Edital, prevalecerá o Foro da Co
omarca de Viitória da
Conqu
uista, Estado da
d Bahia, com
m exclusão de qualquer
q
outro
o, por mais prrivilegiado que
e seja.

16. INFORMAÇÕ
ÕES E ESCL
LARECIMEN
NTOS ADICIIONAIS
As infformações e esclarecimento
e
os necessárioss ao perfeito conhecimento
c
do objeto de
esta licitação poderão
p
ser prestados
no loccal e horário in
ndicados na SEÇÃO A-PRE
EÂMBULO e no
n portal www
w.comprasnet.ba.gov.br.

Pregão eletrônico
e
nº 008/2020
0

f 22/42
fls.

GOVERN
NO DO EST
TADO DA BAHIA
SECRE
ETARIA DE
E EDUCAÇÃO
UNIIVERSIDA
ADE ESTAD
DUAL DO
O SUDOESSTE DA BA
AHIA - UES
SB
PREGÃO
O ELETRÔ
ÔNICO 008/2020
ANEX
XO II
MODE
ELO DE PR
ROCURAÇ
ÇÃO
Modalidade de Licitação

Número
o

és do presen
nte instrumen
nto, nomeamo
os e constituímos o(a) Se
enhor(a) .......................................................,
Atravé
(nacio
onalidade, esttado civil, pro
ofissão), portador do Registro de Iden
ntidade nº ..............., expe
edido pela ..........,
devida
amente inscriito no Cadasttro de Pesso
oas Físicas do
o Ministério da
d Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
...................................................., nº ........, como nosso
o mandatário, a quem ou
utorgamos am
mplos poderess para
o procedimentto licitatório in
ndicado acima
a, conferindo-lhe poderes pa
ara:
praticar todos os attos relativos ao
eços e
(apressentar propostta de preços, interpor recurrsos e desistir deles, contra-arrazoar, asssinar contratoss, negociar pre
demais condições, confessar, firm
mar compromissos ou acord
dos, receber e dar quitação
o e praticar to
odos os demais atos
nentes ao certa
ame etc).
pertin
Vitória da Conquistta _____de __
____________
______ de 202
20.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOC
CIAL/ CNPJ/ NOME
N
DO REP
PRESENTANTE
E LEGAL/ ASSINATURA
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ANEX
XO III
Modalidade de Licitação

Número
o

M
MODELO
D DECLA
DE
ARAÇÃO QUANTO
Q
À REGULA
ARIDADE
FIS
SCAL/TRA
ABALHIST
TA
(LEI COM
MPLEMENTAR nº 123/06)
[
[EXCLUSIVA
A PARA MICR
ROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUEN
NO PORTE]

umprimento à cláusula XII--2.1.1 da SEÇ
ÇÃO A – PREÂ
ÂMBULO do instrumento convocatório acima identificado,
Em cu
decla
aramos, para os efeitos da Lei Compleme
entar nº 123/0
06:
(

r
na comprovação
c
o da nossa re
egularidade fiscal/
f
traba
alhista.
) Não haver restrição
[o
ou]

(

(

) Haver res
strição na co
omprovação da nossa re
egularidade fiscal, a cuja regularizaçã
ão procederem
mos no
prazo de 05
0 (cinco) dia
as úteis, cujo termo iniciall corresponde
erá à data da
a declaração do vencedor, ou do
resultado do julgamento de recurso, se
e houver.
E/OU
) Haver res
strição na co
omprovação da nossa re
egularidade trabalhista,
t
deremos
a cuja regularrização proced
no prazo de
d 05 (cinco) dias
d
úteis, cujo
o termo iniciall correnponderá à data da d
declaração do vendedor.

Vitória da Conquistta _____de __
____________
______ de 202
20.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOC
CIAL/ CNPJ/ NOME
N
DO REP
PRESENTANTE
E LEGAL/ ASSINATURA
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ANEX
XO IV
P
PROVA
DE
E QUALIFIICAÇÃO TÉCNICA
T
ANEXO
O IV.1
M
MODELO
DE
E COMPRO
OVAÇÃO DE
E APTIDÃO
O DE DESE
EMPENHO
Modalidade de Licitação

Número
o

Declarramos,
pa
ara
fins
de
habiilitação
em
m
processo
o
licitatóriio,
que
a
empre
esa
_____
____________
____________
____________
____, CNPJ ___________
____________
________, com endereço na
_____
____________
____________
_______, pre
estou serviço de ________
____________
____________
____, atenden
ndo
integrralmente as esspecificações contratadas,
c
in
nexistindo, até
é a presente data,
d
registross negativos qu
ue compromettam
a presstação.
Especifficação

Quanttitativo

Prazo de
e execução

Vitória da Conquistta _____ de __
____________
______ de202
20.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOC
CIAL/ CNPJ/ NOME
N
DO REP
PRESENTANTE
E LEGAL/ ASSINATURA
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ANEXO
O IV.2
MODE
ELO DE DEC
CLARAÇÃO
O DE CIÊN
NCIA DOS REQUISITO
R
OS TÉCNIC
COS
Modalidade de Licitação

Número
o

[AS OPÇÕES DEVEM SER PR
REVIAMENTE
E DEFINIDAS
S PELA ADMIINISTRAÇAO
O]

D
O FIRMADA PELO
P
PRÓPR
RIO LICITANT
TE
(X) DECLARAÇÃO
umprimento ao Instrumento
o Convocatório acima identtificado, declaramos, para o
os fins da partte final do incciso
Em cu
IV do art. 101 da Lei
L estadual nº 9.433/05, te
ermos conheccimento de tod
das as inform
mações e das condições
c
para
ao
o
obje
eto da licitaçã
ão.
cumprrimento das obrigações
Vitória da Conquistta _____de __
____________
______ de 202
20.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOC
CIAL/ CNPJ/ NOME
N
DO REP
PRESENTANTE
E LEGAL/ ASSINATURA

D
O DE VISTOR
RIA EXPEDID
DA PELA ADM
MINISTRAÇÃ
ÃO
(X) DECLARAÇÃO
Atesto
o que o ressponsável técnico da ____
____________
__ (indicar no
ome da Pesssoa Jurídica licitante), CN
NPJ
nº___
______ (indica
ar CNPJ da liccitante), Sr.(a
a) __________
___, CPF nº __________, interessado em
e participar da
_____
____________
_ (indicar modalidade
m
d
de
licitação: pregão/conccorrência/tom
mada de pre
eço/convite) nº
_____
_______, visttoriou _____
__________ (indicar a Unidades
U
Administrativas onde estão
o instalados os
aparelhos/equipamentos) e tom
mou ciência das condiçõ
ões locais e do estado em que se encontram os
m
preventiva
p
e co
orretiva e de rreparo.
aparelhos/equipamentos que serão objeto de manutenção

Vitória da Conquistta _____de __
____________
______ de 202
20.
_________
__________
___________
__________
___________
_______
(assinatura,, identificaçã
ão do servido
or público e respectivo c
cadastro).
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ANEXO
O IV.3
MOD
DELO DE INDICAÇÃO
I
O DAS INS
STALAÇÕES,
DO APARELHA
A
MENTO E DO PESSO
OAL TÉCNICO
Modalidade de Licitação

(

Número
o

) Declaraçã
ão de dispon
nibilidade imediata

433/05, para fins
f
de prova d
de qualificação técnica, dispor
Declarro, em observvância ao art. 101 da Lei esstadual nº 9.4
das in
nstalações, do aparelhamen
nto e do pesso
oal técnico, em
m estrita conssonância com os requisitos estabelecidos no
instrumento convoccatório, conforrme relação ab
baixo, a qual poderá
p
ser verificada por occasião da fase
e de habilitação
o.
TAR MÁQUIN
NAS/EQUIPA
AMENTOS/PE
ESSOAL TÉCN
NICO ESPEC
CIALIZADO]
[LIST

Obs.:: A comprov
vação de qu
ue o pessoa
al técnico indicado pello licitante vincular-se--á à execuç
ção
contrratual deverá
á ser feita através de um
ma das segu
uintes formas
s: a) Carteirra de Trabalh
ho; b) Certid
dão
do Co
onselho Proffissional; c) Contrato
C
soc
cial; d) Contrrato de presttação de serrviços; e) Terrmo através do
qual o profissiona
al assuma o compromiss
so de integra
ar o quadro técnico da e
empresa no caso
c
do obje
eto
s a esta adjjudicado.
contrratual vir a ser

Vitória da Conquistta _____de __
____________
______ de 202
20.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOC
CIAL/ CNPJ/ NOME
N
DO REP
PRESENTANTE
E LEGAL/ ASSINATURA

(

) Declaraçã
ão de dispon
nibilidade futtura

Declarro, em observvância ao art. 101, §6º, da Lei estadual nº 9.433/05, para fins de prova de qua
alificação técniica,
que disporei
d
das instalações, do
d aparelham
mento e do pessoal técnico, conforme
e relação aba
aixo, em estrita
conso
onância com os
o requisitos estabelecidos
e
d instrumentto convocatóriio, a qual po
do
oderá ser verrificada após
sa
homo
ologação e adjudicação
o do objeto
o, estando ciiente de que
e a declaraçã
ão falsa cara
acteriza o ilíccito
admin
nistrativo previsto no art. 18
84, V, da Lei estadual
e
nº 9.4
433/05.

[LIST
TAR MÁQUIN
NAS/EQUIPA
AMENTOS/PE
ESSOAL TÉCN
NICO ESPEC
CIALIZADO]
Obs.:: A comprov
vação de qu
ue o pessoa
al técnico indicado pello licitante vincular-se--á à execuç
ção
contrratual deverá
á ser feita através de um
ma das segu
uintes formas
s: a) Carteirra de Trabalh
ho; b) Certid
dão
do Co
onselho Proffissional; c) Contrato
C
soc
cial; d) Contrrato de presttação de serrviços; e) Terrmo através do
qual o profissiona
al assuma o compromiss
so de integra
ar o quadro técnico da e
empresa no caso
c
do obje
eto
s a esta adjjudicado.
contrratual vir a ser

Vitória da Conquistta _____de __
____________
______ de 202
20.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOC
CIAL/ CNPJ/ NOME
N
DO REP
PRESENTANTE
E LEGAL/ ASSINATURA
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ANE
EXO V
MODELO
O DE PROV
VA HABIL
LITAÇÃO – PROTEÇ
ÇÃO AO
TRA
ABALHO DO
D MENO
OR
Modalidade de Licitação

Número
o

Declarramos, sob ass penas da le
ei, em atendim
mento ao quanto previsto no
n inciso XXXIII do art. 7ºº da Constituiçção
Federal, para os fin
ns do disposto no inciso V do art. 98 da Lei
L estadual nºº 9.433/05, qu
ue não empreg
gamos menor de
ho noturno, pe
erigoso ou insa
alubre,
18 anos em trabalh

ou

(

) nem menorr de 16 anos.

(

) nem menorr de 16 anos, salvo
s
na condição de aprendiz, a partir de
e 14 anos.

Vitória da Conquistta _____de __
____________
______ de 202
20.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOC
CIAL/ CNPJ/ NOME
N
DO REP
PRESENTANTE
E LEGAL/ ASSINATURA
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ANEX
XO VI
MIN
NUTA DO CONTRATO
C
O
Modalidade de Licitação

Número
o

CONT
TRATO No___
_/___
Contrato
o que entre si fazem, de um
m lado,
a
UNIIVERSIDADE
ESTADUAL
DO
SUDOES
STE DA BAHIA
A - UESB e, de
e outro
lado,
a
em
mpresa
_______
____________
_______, na forma
abaixo:
E
DO
O SUDOESTE DA
D BAHIA - UESB, Autarquia Estadual vin
nculada à Secrretaria da Edu
ucação
A UNIIVERSIDADE ESTADUAL
do Esttado da Bahia
a, instituída pe
ela Lei Delega
ada n.º 12, de
e 30 de dezem
mbro de 1980,, autorizada pelo Decreto Federal
n.º 94
4.250, de 22 de
d abril de 198
87, reorganiza
ada pela Lei Esstadual nº 13.466, de 22 de
e dezembro de
e 2015, creden
nciada
atravé
és do Decreto Estadual n.º 7.344, de 27 de maio de 1998,
1
e recred
denciada pelo Decreto Estad
dual n.º 16.82
25, de
04 de
e julho de 201
16, com sede e foro no Km
m 04 da Estra
ada do Bem Querer,
Q
no mu
unicípio de Viitória da Conq
quista,
Estado
o da Bahia, in
nscrita no CNP
PJ/MF sob n.º 13.069.489/0
0001-08, adian
nte denominad
da CONTRATA
ANTE, represe
entado
pelo seu
s
Reitor, Prrof. Dr. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES, portador da Carteira de IIdentidade RG
G n.º 1381660
03-04,
exped
dida pela SSP//BA, inscrito no
n CPF/MF so
ob nº. 077.77
70.018-25, ressidente no mu
unicípio de Vitória de Conq
quista,
Estado
o da Bahia, e a empresa ____________
_
__, inscrita no
o CNPJ/MF so
ob nº ______,, Inscrição Estadual/Municip
pal nº
_____
____, situada
a à _______
__________, adjudicatária vencedora do Pregão Eletrônico nºº _____, Pro
ocesso
Admin
nistrativo nº ________,
_
nesste ato repressentado pelo Sr.
S _________
______, portad
dor da Carteirra de Identida
ade nº
_____
____, expedid
da __________
_______, inscrrito no CPF/MF sob o nº ____________
_
_, doravante denominada
d
a
apenas
CONT
TRATADA, ce
elebram o pressente Contrato, que se regerá pela Lei Estadual
E
nº 9.433/2005, me
ediante as cláusulas
e cond
dições a seguiir ajustadas:
USULA PRIME
EIRA – DO OBJETO
O
CLÁU
ntrato a contra
atação de Presstação de servviço de manuttenção preven
ntiva, corretiva
a e, ou
Constitui objeto do presente con
s
d peças, com
de
m aquisição co
ondicionada à prévia aprov
vação de orça
amento
de reparo de Antena FM, com substituição
ente à CONTR
RATANTE e em
e uso no Sisstema Uesb de
d Rádio e TV
V Educativa - SURTE, camp
mpus de
especcífico, pertence
Vitória
a da Conquissta, de acord
do com as especificações
e
s e obrigaçõe
es constantess do Instrum
mento Convoccatório,
especcialmente as disposições da SEÇÃO B, e as
a constantes da Proposta de
d Preços apre
esentada pela
a CONTRATAD
DA, que
ficam fazendo parte
e integrante deste Instrume
ento, independ
dente de transscrição.
meira A CONT
TRATADA ficarrá obrigada a aceitar, nas mesmas cond
dições contratu
uais, acréscim
mos ou
Subcláusula Prim
bjeto, de até 25%
2
do valor inicial atualiza
ado do contratto, na forma dos
d §1o e 2o do
d art.
supresssões que se fizerem no ob
143 da Lei Estadual nº 9.433/05..
unda As suprressões poderrão ser superiores a 25%, desde que ha
aja resultado de acordo en
ntre os
Subcláusula Segu
atantes
contra
ceira - É veda
ada a subconttratação parcia
al do objeto, a associação da CONTRATA
ADA com outrrem, a
Subcláusula Terc
o ou transferê
ência, total ou
u parcial do co
ontrato, bem como
c
a fusão,, cisão ou inco
orporação da CONTRATADA
A, não
cessão
se ressponsabilizand
do a contratante por nenhum
m compromissso assumido por
p aquela com
m terceiros.
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Subcláusula Quarta - Os servviços objeto de
este contrato não podem sofrer
s
solução de continuida
ade durante todo
t
o
o ser executa
ados por emp
pregados da CONTRATADA
C
A, sob a inteirra responsabiilidade
prazo da sua vigência, devendo
onal e operaciional desta, mediante
m
víncu
ulo de subord
dinação dos trrabalhadores p
para com a empresa contra
atada,
funcio
sobre os quais man
nterá estrito e exclusivo controle.
nta - A manu
utenção prev
ventiva conssiste na revisã
ão periódica dos aparelhos//equipamentoss,
Subcláusula Quin
m
de 01 (uma) revisão mensal, co
om a finalida
ade de avalia
ar as condiçõ
ões de funcio
onamento do
os
por meio
aparelhos/equipamentos,, além de
d detectar po
ossíveis desgasstes em peçass, acessórios e outros eleme
entos.
etiva consiste na solução de eventuais problemas, dan
nos ou defeito
os
Subcláusula Sextta - .A manuttenção corre
entes, assim co
omo os que ve
enham a ocorrrer no curso da
d execução do
d contrato, de
e forma a garantir o perfeitto
existe
funcio
onamento doss aparelhos/eq
quipamentos,,, consistindo, exemplificatiivamente em: reparação de
d defeitos ou
o
danoss; substituição
o de peças e acessórios por originais, genuínos, novos,
n
de prrimeiro uso e dos mesmo
os
fabrica
antes das peçças e/ou acesssórios a serem
m repostos.
ma - Os serviços contratados incluem a mão-de-obra necessária à a
aplicação de todas
t
as peçass,
Subcláusula Sétim
erem necessá
ários à execuçã
ão dos serviço
os de manuten
nção corretiva
a, preventiva e,
e
materriais e acessórrios que se fize
ou de reparo.
e se façam no
os
Subcláusula Oitava - Comprovvada a necesssidade do serrviço de reparro, mediante cconsertos que
amentos que compõem to
odo parque de
d transmissão
o do sistema de rádio e tv da CONTR
RATANTE, com
m
equipa
substiituição de peçças, a aquisiçção dos materriais necessárrios à execuçã
ão dos serviço
os, somente poderá
p
ocorre
er
após a apresentaçã
ão, pela CONT
TRATADA, de orçamento prrévio, discrimiinando os servviços a serem
m efetuados, as
a
r
e/ou materiais a serem
s
adquirid
dos, o quantittativo, a marcca e os valore
es
peçass e/ou acessórrios a serem repostos
respecctivos de cada
a item, o qual ficará sujeito à autorização
o por parte da Administração
o, sem o que não deverá se
er
execu
utado o serviço
o, sob pena de
e não se efetu
uar o respectiv
vo pagamento.
USULA SEGUN
NDA – DO PR
RAZO
CLÁU
a do contrato
o, a contar da
a data da sua
a assinatura, será
s
de 12 (d
doze) meses, admitindo-se a sua
O prazzo de vigência
prorrog
gação nos termos do inc. III do art. 140 da
d Lei estadua
al nº 9.433/05
5, observando
o-se o estabelecido no capu
ut e no
parágrrafo único do art.
a 142 do refferido diploma
a.
áusula Prime
eira - A prorrogação do pra
azo de vigência está condiccionada à obte
enção de preços e condiçõe
es mais
Subclá
vantajo
osas.
áusula Segu
unda - A prorrrogação deve
erá ser previamente justificcada e autorizzada pela auto
oridade comp
petente
Subclá
para ce
elebrar o ajusste e será realizada através de termo adittivo, devendo o pedido ser realizado no prazo
p
máximo
o de 60
(sessen
nta) dias ante
es do termo fin
nal do contrato
o.
USULA TERCE
EIRA –DO PR
REÇO
CLÁU
or global estim
mado deste Co
ontrato é de R$
R _________
________(___
____________
____________
______), a se
er pago
O valo
em co
onformidade com
c
os serviço
os, efetivamen
nte, executado
os, observand
do os valores cconstantes na Proposta de Preços
aprese
entada pela CONTRATADA
C
A.
ca – Nos preçços previstos neste
n
Contrato
o estão incluíd
dos todos os ccustos com material
m
de con
nsumo,
Subcláusula Únic
os, encargos sociais, prevvidenciários e trabalhistass de todo o pessoal da CONTRATAD
DA, como ta
ambém
salário
fardam
mento, transp
porte de qualq
quer natureza,, materiais em
mpregados, incclusive ferram
mentas, utensíílios e equipam
mentos
utilizados, depreciação, aluguéis,, administração, impostos, taxas,
t
emolum
mentos e quaissquer outros custos
c
que, dirreta ou
elacionem com
m o fiel cumprrimento pela CONTRATADA
C
A das obrigações.
indirettamente, se re
USULA QUAR
RTA –DA DOT
TAÇÃO ORÇA
AMENTÁRIA
CLÁU
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As de
espesas para o pagamento
o deste contra
ato correrão por
p conta doss recursos da Dotação Orççamentária a seguir
especcificada:
A Dottação Orçame
entária necesssária à execuçção da despessa do presentte Contrato correrá por co
onta dos recurrsos
indica
ados:
entária: _____
_________;
a) Unidade Orçame
ementos de De
espesa: _____
____________
__;
b) Ele
c) Desstinação de Re
ecurso: _____
___________;
d) Pro
ojeto/Atividade
e: _______.
USULA QUINT
TA –DAS OBRIGAÇÕES DA
D CONTRAT
TADA
CLÁU
c
na SEÇÃO
S
B – DIISPOSIÇOES
S ESPECÍFIC
CAS do instrum
mento
A CONTRATADA, além das detterminações contidas
ocatório, que aqui
a
se consideram literalme
ente transcrita
as, bem como daquelas deccorrentes de le
ei, obriga-se a:
convo
ua estrutura administrativa
a
um preposto permanentem
mente responssável pela perrfeita execuçã
ão dos
designar de su
erviços, inclussive para aten
ndimento de emergência,
e
bem
b
como parra zelar pela p
prestação contínua e ininterrupta
se
dos serviços, bem
b
como, de
entre os que permaneçam
p
no local do trrabalho, um q
que será o ressponsável pelo
o bom
q possa tom
mar as providê
ências pertinen
ntes para que sejam corrigiidas todas as falhas
andamento doss serviços e que
detectadas;
e
os se
erviços objeto
o deste contra
ato de acordo
o com as espe
ecificações ou
u recomendaçções efetuadass pela
b) executar
C
CONTRATANTE
E;
c) manter,
m
sob sua
s
exclusiva responsabilid
dade, toda a supervisão, direção e reccursos human
nos para exe
ecução
completa e eficciente dos servviços objeto deste
d
contrato;;
elar pela boa e completa execução
e
doss serviços con
ntratados e fa
acilitar, por to
odos os meioss ao seu alcan
nce, a
d) ze
ampla ação fisccalizadora doss prepostos de
esignados pela
a CONTRATAN
NTE, atendend
do prontamentte às observaçções e
e
exigências
que
e lhe forem sollicitadas;
e) comunicar à CO
ONTRATANTE
E qualquer ano
ormalidade que
e interfira no bom andamen
nto dos serviço
os;
p
as re
eclamações so
obre a qualida
ade dos serviços executados, providencciando sua imediata
f) atender com presteza
C
E;
correção, sem ônus para a CONTRATANTE
espeitar e fazzer com que seus
s
empregados respeitem
m as normas de
d segurança do trabalho, disciplina e demais
d
g) re
re
egulamentos vigentes na CONTRATANT
C
TE, bem como
o atentar parra as regras d
de cortesia no local onde serão
e
executados
os serviços;
h) re
eparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificaçõe
es, dentro do prazo que fo
or determinad
do, os
e
equipamentos
e
p
uso nos serviços obje
eto deste con
ntrato, deixan
ndo as
e recebidos para
e utensílios eventualment
in
nstalações na mais perfeita condição de funcionamento
f
o;
i) arcar com todo
o e qualquer dano
d
ou preju
uízo de qualqu
uer natureza causado
c
à CO
ONTRATANTE e terceiros, po
or sua
c
d erros, impe
de
erícia própria ou
o de auxiliare
es que estejam
m sob sua ressponsabilidade
e, bem
culpa, ou em consequência
e a todos os danos decorren
ntes de paralissação ou interrrupção dos se
erviços contratados,
como ressarcir o equivalente
e
exceto
quando
o isto ocorre
er por exigên
ncia da CONT
TRATANTE ou
o ainda por caso fortuito
o ou força maior,
m
circunstâncias que deverão ser
s comunicad
das no prazo de
d 48 (quarentta e oito) hora
as após a sua ocorrência;
m
duran
nte toda a exxecução do contrato,
c
em compatibilida
ade com as o
obrigações asssumidas, tod
das as
j) manter,
condições de habilitação
h
e qualificação exigidas na licita
ação;
p
e manter atualizadas todas as licenças e alvarás juntto às repartiçções competentes, necessá
ários à
k) providenciar
e
execução
dos serviços;
s
l) efetuar
e
pontua
almente o pag
gamento de to
odas as taxas e impostos que incidam ou
u venham a in
ncidir sobre ass suas
atividades e/ou
u sobre a exe
ecução do obje
eto do presen
nte contrato, bem
b
como ob
bservar e respeitar as Legislações
F
Federal,
Estadu
ual e Municipa
al, relativas ao
os serviços pre
estados;
m) adimplir os fornecimentos exigidos
e
pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à pe
erfeita
e
execução
deste
e contrato.
n) arcar com os custos
c
do eventual transporrte dos aparelhos/equipame
entos para ma
anutenção e/o
ou reparos qu
ue não
p
possam
ser rea
alizados na sed
de da CONTRA
ATANTE.
o) re
esponsabilizarr-se pelos apa
arelhos/equipa
amentos, que
e estejam sob
b sua responsabilidade para a execuçã
ão dos
se
erviços, até a entrega defin
nitiva do serviçço à CONTRAT
TANTE, atravé
és do preenchiimento do Terrmo de Aceite;;
a)
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p)

q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)

apresentar, na hipótese de substituição
s
da
as peças, acesssórios e aquiisição de mate
eriais necessários à execuçã
ão dos
erviços, orçam
mento prévio,, discriminand
do os serviço
os a serem effetuados, as peças e/ou acessórios
a
a serem
se
re
epostos e/ou materiais a se
erem adquirido
os, o quantita
ativo, a marca e os valores respectivos de cada item, o qual
ficará sujeito à autorização por
p parte da Administração
A
n deverá ser executado o serviços, sob
b pena
, sem o que não
uar o respectivvo pagamento
o;
de não se efetu
e
elaborar
os orççamentos, nos casos em que
q
haja necessidade de re
eposição de pe
eças, acessórios ou aquisiçção de
m
material,
para execução da manutenção preventiva ou
u corretiva, que não poderrá ser superio
or a 48 (quare
enta e
o
oito)
horas úte
eis;
designar, semp
pre que solicittado pela CON
NTRATANTE, responsável técnico devida
amente habilita
ado para análise
a CONTRATAN
NTE, visando aprovação prrévia dos servviços a serem realizados, bem
conjunta com o preposto da
ão de peças/m
materiais/acesssórios a serem
m substituídos;;
como da relaçã
nformarà CON
NTRATANTE a ocorrência, constatada
c
du
urante a execcução dos serrviços, de outros defeitos que
q
in
im
mpliquem em
m aumento de
e peças ou acessórios,
a
attualizando o respectivo orrçamento e submetendo-o
s
o à
aprovação;
u
utilizar
peças e/ou
e
acessório
os novos, de primeiro
p
uso, não
n recondicio
onados e dos m
mesmos fabriccantes das peças
o
originais
dos ap
parelhos/equip
pamentos, ou correlatas, cu
ujo fabricante ofereça a messma garantia;
devolver à CO
ONTRATANTE
E as peças e/ou
e
acessórios que forem
m substituído
os por ocasiã
ão dos serviçços
e
executados;
e
executar
os serviços no prazzo máximo de
e 3 (três) dias, contados a partir
p
do recebimento da orrdem de serviiço,
sa
alvo quando, justificada
j
e motivadament
m
te, seja estipulado, com o aval da Administração, prolo
ongamento desse
p
prazo;
re
ealizarmensalm
mente os se
erviços de manutenção preventiva noss aparelhos/e
equipamentos,, procedendo
o à
in
nspeção, teste
e e, se necessário, regulage
em e pequeno
os reparos a fim
m de proporciionar funciona
amento eficien
nte,
se
eguro e econô
ômico;
re
ealizar a manu
utenção preve
entiva e correttiva, segundoss critérios técn
nicos específiccos, necessários à recolocaçção
dos aparelhos//equipamentoss, em condiçõe
es normais, uttilizando peçass genuínas;
ealizar teste de
d segurança, conforme legiislação em vig
gor e normas da
d empresa;
re
e
executar
os serviços
s
de ro
otina obrigato
oriamente tod
dos os mese
es, independe
entemente de solicitações da
C
CONTRATANTE
E;
fo
ornecer relatório mensal de todos os servviços executad
dos, inclusive com
c
relação d
das peças subsstituídas;
fo
ornecer, menssalmente, rela
atório técnico informando o estado geral dos aparelho
os/equipamenttos as condiçõ
ões
de funcioname
ento, bem com
mo todas as inttervenções rea
alizadas nesse
e período.
p
proceder
ao atendimento do
os serviços noss horários de 08
0 h às 18h, de
d segunda à sexta, e aos sábados,
s
das 08h
0
às 12h., exceto
o nos casos de
e urgência, qu
ue poderá ocorrrer a qualque
er tempo.

CLÁU
USULA SEXTA
A –DAS OBRIIGAÇÕES DA
A CONTRATA
ANTE
NTRATANTE, além das obrrigações contid
das neste conttrato por dete
erminação lega
al, obriga-se a:
a
ACON
TRATADA os elementos
e
indispensáveis ao
o cumprimento
o do contrato,, dentro de, no máximo, 10
0 (dez)
a) fornecer àCONT
as da assinatu
ura;
dia
b) realizar o pagam
mento pela exe
ecução do Con
ntrato;
mida do instrum
mento de con
ntrato e de se
eus aditamenttos na imprensa oficial no prazo
c) prroceder à publicação resum
leg
gal.
d) em
mitir, na hipó
ótese de os serviços
s
serem
m executadoss nas instalaçções da CONT
TRATADA, Te
ermo/Declaração de
Visstoria, em dua
as vias, identificando os ap
parelhos/equip
pamentos, (tombo, marca, modelo etc.), informando data
d
e
ho
ora do receb
bimento dos aparelhos/equ
uipamentos, relatando o seu estado geral e qualquer anorma
alidade
ide
entificada;
e) ve
erificar, antes de autorizar a prestação dos serviços co
om a substituiição das peça
as e/ou acessó
órios e/ou aqu
uisição
de
e materiais necessários
n
à execução dos
d
serviços, a compatibiilidade entre os valores apresentadoss pela
CO
ONTRATADA e os preços co
onstantes na tabela
t
do fabricante e os de
d mercado, m
mediante a co
oleta de pelo menos
m
03
3 (três) outross orçamentos, a fim de fund
damentar a autorização ou não
n da prestaçção dos serviçços;
f) an
nalisar o orçam
mento, os resp
pectivos custo
os e a necessidade da reposição de peça
as e/ou acessó
órios, bem com
mo de
aq
quisição de outros materiaiss, como propossto pela CONT
TRATADA;
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g) au
utorizar ou não
o a reposição de peças e/ou
u acessórios, bem
b
como de aquisição de outros materiiais, após exam
me do
orçamento de conformidade com
c
o disposto nas alíneas anteriores;
esignar o prep
posto para visttoriar os apare
elhos/equipam
mentos;
h) de
i) rejjeitar o serviço executado em
e desconform
midade com as
a previsões co
onstantes do iinstrumento convocatório e deste
co
ontrato, e, de forma
f
escrita, solicitar a corrreção das ano
ormalidades apontadas;
a
j) prreencher o Te
ermo de Aceitte, Anexo IX do instrumento convocatórrio, após visto
oria dos serviiços realizadoss pela
CO
ONTRATADA, em formulário
o emitido em, no mínimo, 02
0 (duas) vias,, sendo uma d
delas destinad
da à CONTRAT
TANTE
pa
ara o controle da execução dos
d serviços realizados.
r
USULA SÉTIM
MA – DA FOR
RMA DE FORN
NECIMENTO
CLÁU
ma de fornecim
mento do pressente Contrato
o será o de ex
xecução parcellada.
A form
USULA OITAV
VA –DA FISC
CALIZAÇÃO DO
D CONTRAT
TO E RECEBIIMENTO DO O
OBJETO
CLÁU
petirá à CONT
TRATANTE pro
oceder ao aco
ompanhamentto da execuçã
ão do contratto, na forma do art. 154 da
d Lei
Comp
estadu
ual 9.433/05, ficando esclarecido que a ação ou omisssão, total ou parcial, da fisscalização da CONTRATANT
C
TE não
eximirrá a CONTRAT
TADA de total responsabilida
ade na execuçção do contratto.
meira - O adiimplementoda
a obrigação co
ontratual por parte da CON
NTRATADA occorre com a efetiva
e
Subcláusula Prim
ação do serviçço, a realizaçção da obra, a entrega do
o bem, assim como qualqu
uer outro evento contratua
al cuja
presta
ocorrê
ência esteja vinculada
v
à em
missão de doccumento de cobrança,
c
consoante o art. 8º, inc. XXX
XIV, da Lei esttadual
9.433//05.
unda - Cump
prida a obrigaçção pela CONT
TRATADA, cab
berá aa contratante, proced
der ao recebim
mento
Subcláusula Segu
uados, para effeito de emisssão da habilita
ação de pagam
mento,
do objjeto, a fim de aferir os servviços ou forneccimentos efetu
conforrme o art. 154
4, inc. V, e artt. 155, inc. V, da Lei estadual 9.433/05.
ceira - O rece
ebimento do objeto
o
se dará
á segundo o disposto
d
no arrt. 161 da Lei estadual 9.43
33/05,
Subcláusula Terc
azos, se outtros não houverem sido
o fixados na
a SEÇÃO B – DISPOSIÇÕES
observvando-se os seguintes pra
ESPECÍFICAS.
e a verificação
o da conform
midade do objjeto com a especificação,
e
bem assim d
do cumprimen
nto das obrig
gações
a) se
acessó
órias puder se
er realizada de
e imediato, serrá procedido de
d logo o rece
ebimento defin
nitivo;
b) qu
uando, em razzão da nature
eza, do volum
me, da extensã
ão, da quantidade ou da ccomplexidade do objeto, nã
ão for
possívvel proceder-sse a verificaçção imediata de conformiidade, será feito
f
o recebimento provissório, devend
do ser
proced
dido ao recebimento definittivo no prazo de
d 15 (quinze)) dias.
s
cujo valor do obje
eto seja superrior ao
Subcláusula Quarrta - O recebimento definittivo de obras, compras ou serviços,
alidade de co
onvite, deverá
á ser confiado
o a uma com
missão de, no
o mínimo, 03 (três)
limite estabelecido para a moda
bros.
memb
nta - Tratand
do-se de equiipamentos de
e grande vulto
o, o recebime
ento definitivo
o far-se-á mediante
Subcláusula Quin
o circunstancia
ado e, nos dem
mais, mediante
e recibo.
termo
ão do recebim
mento definitivvo sem qualqu
uer manifestaçção do
Subcláusula Sextta - Esgotado o prazo total para conclusã
o ou entidade CONTRATANT
C
TE, considerar--se-á definitiva
amente aceito
o o objeto con
ntratual, para todos
t
os efeito
os.
órgão
a etapa do re
ecebimento definitivo,
d
a CONTRATADA estará habilittada a
Subcláusula Sétima - Com a conclusão da
entar as nota((s) fiscal(is)/fa
atura(s) para pagamento.
p
aprese
ava -Fica(m) indicado(s) como
c
fiscal(iss) deste Conttrato o serviidor Rubens
s Jesus Sam
mpaio,
Subcláusula Oita
matríícula nº. 72. 376880-2.
CLÁU
USULA NONA
A – DO PAGAMENTO
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agamentos devvidos à CONTRATADA serão
o efetuados através
a
de ordem bancária o
ou crédito em
m conta corren
nte, no
Os pa
prazo não superior a 08 (oito) dias
d
úteis, con
ntados da data
a da apresenttação da faturra, após concluído o recebim
mento
onância com o disposto no art. 6º, §5º; art. 8º, XXXIV
V; art. 79, XI,, “a”; art. 154, V e art. 155, V da
definittivo, em conso
Lei esstadual nº. 9.4
433/05.
meira - A(s) no
ota(s) fisca(l)iis/fatura(s) so
omente deverá
á(ao) ser apresentada(s) pa
ara pagamento
o após
Subcláusula Prim
apa do recebimento definittivo, indicativo
o da satisfaçã
ão pela CONTRATADA de todas as obrig
gações
a conclusão da eta
nentes ao obje
eto contratado
o.
pertin
unda - Ainda
a que a nota fiscal/fatura
f
seja
s
apresenta
ada antes do prazo definido
o para recebim
mento
Subcláusula Segu
p
pagamen
nto somente fluirá após o effetivo atesto do
d recebimento
o definitivo.
definittivo, o prazo para
ceira - A CONT
TRATANTE de
escontará da fatura
f
mensal o valor corresspondente às faltas
f
ou atrassos no
Subcláusula Terc
brigação, com base no valorr do preço vige
ente.
cumprrimento da ob
verá(ao) estar acompanhad
das da docum
mentação prob
batória
Subcláusula Quarta - A(s) nota(s) fisca(l)iss/fatura(s) dev
pertin
nente, relativa ao recolhimen
nto dos imposstos relacionad
dos com a obrrigação.
nta -Em havendo alguma pendência
p
imp
peditiva do pa
agamento, a e
exemplo de errro na apresen
ntação
Subcláusula Quin
a ou dos docu
umentos pertin
nentes à contrratação, ou, ainda, circunstâ
ância que imp
peça a liquidaçção da
da nota fiscal/fatura
esa, como obrrigações financeiras penden
ntes, decorren
ntes de penalidade imposta
a ou inadimplê
ência, o pagam
mento
despe
ficará sobrestado até que a CONTRATADA
C
A providencie as medidas saneadoras. Nesta hipóte
ese, o prazo
o para
mento iniciar-se-á após a comprovação da regulariza
ação da situa
ação, não aca
arretando qua
alquer ônus para
p
a
pagam
contra
atante.
ões previstas na
n legislação específica
e
suje
eitar-se-ão à e
emissão de notta fiscal eletrô
ônica.
Subcláusula Sextta - As situaçõ
ma -A atualizzação monetária dos pagam
mentos devido
os pela Admin
nistração, em caso de mora
a, será
Subcláusula Sétim
ando a data do
o vencimento da obrigação
o e do seu efe
etivo pagamen
nto, de acordo
o com a variaçção do
calculada considera
r
tempore.
INPC do IBGE pro rata
USULA DÉCIM
MA –DA MAN
NUTENÇÃO DAS
D
CONDIÇÕ
ÕES DA PRO
OPOSTA – RE
EAJUSTAMEN
NTO E REVIS
SÃO
CLÁU
eços são fixoss e irreajustávveis durante o transcurso do
o prazo de 12
2 meses da da
ata de apresen
ntação da proposta,
Os pre
após o que a conce
essão de reajustamento, no
os termos do inc. XXV do art.
a 8º da Lei Estadual nº 9.433/05,
9
será
á feita
media
ante a aplicaçã
ão do INPC/IB
BGE.
meira - A revvisão de preçços, nos term
mos do inc. XX
XVI do art. 8
8º da Lei esta
adual nº 9.43
33/05,
Subcláusula Prim
nderá de requerimento da CONTRATADA
C
quando visar recompor o preço
p
que se ttornou insufici
ciente, instruído com
depen
a documentação qu
ue comprove o desequilíbrio
o econômico-ffinanceiro do contrato, devvendo ser insta
aurada pela própria
p
nistração quan
ndo colimar recompor o preçço que se torn
nou excessivo
o.
admin
unda -O requ
uerimento dere
evisão de preçços deverá se
er formulado p
pela contratad
da no prazo máximo
m
Subcláusula Segu
m ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de deca
adência, em co
onsonância co
om o art. 211 da Lei 10.406//02.
de um
ceira -A varia
ação do valorr contratual para
p
fazer facce ao reajuste
e de preços previsto
p
no próprio
p
Subcláusula Terc
ato, quando for
f o caso, as atualizações,, compensações ou apenaçções financeira
as decorrentes das condiçõ
ões de
contra
pagam
mento nele prrevistas, bem como o empe
enho de dotaçções orçamenttárias supleme
entares até o limite do seu
u valor
corrigido, não cara
acterizam alteração do mesmo,
m
poden
ndo ser regisstrados por ssimples aposttila, dispensan
ndo a
amento.
celebrração de adita
USULA DÉCIM
MA PRIMEIR
RA – DAS ALT
TERAÇÕES CONTRATUAIIS
CLÁU
A pro
orrogação, suspensão ou rescisão
r
sujeiitar-se-ão às mesmas form
malidades exiigidas para a validade de
este
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Contra
ato.
meira – A ad
dmissão da fu
usão, cisão ou
u incorporação da CONTR
RATADA está
á condicionada
a à
Subcláusula Prim
c
de habilitação e à demonstrração, perantte a CONTRA
ATANTE, da inexistência de
manutenção das condições
d condiçõess originariamen
nte pactuadass para a adequ
uada e perfeita
a execução do
o contrato.
comprrometimento das
unda – Indepe
endem de term
mo contratual aditivo, pode
endo ser registtrado por simp
ples apostila:
Subcláusula Segu
a simples alte
eração na ind
dicação dos recursos
r
orça
amentários ou
u adicionais ccusteadores da despesa, sem
s
m
modificação
dos respectivoss valores;
II. reajustamento
r
o de preços previsto
p
no ed
dital e neste Contrato,
C
bem
m como as attualizações, co
ompensações ou
a
apelações
fina
anceiras decorrrentes das condições de pa
agamento dos mesmos consstantes;
III. o empenho de
e dotações orççamentárias su
uplementares até o limite do seu valor co
orrigido.
I.

USULA DÉCIM
MA SEGUNDA
A – DAS PEN
NALIDADES
CLÁU
p
da ca
aracterização dos ilícitos ad
dministrativos previstos no art. 185 da LLei Estadual 9.433/05, com as
Sem prejuízo
comin
nações inerentes, a inexeccução contrattual, inclusive por atraso injustificado n
na execução deste Contra
ato,
sujeita
ará à CONTR
RATADA multa
a de mora, qu
ue será gradu
uada de acordo com a gravvidade da infra
ação, obedecid
dos
os seg
guintes limitess máximos:
I-

10% (dez porr cento) sobre
1
e o valor deste
e Contrato, em
m caso de descumprimento
o total da obrigação, ou ain
nda
n hipótese de
na
e negar-se a CONTRATAD
C
DA a efetuar o reforço da ca
aução, dentro
o de 10 (dez) dias
d
contados da
d
data
de sua co
onvocação;

écimos por ce
ento) ao dia, até
a o trigésim
mo dia de atraso, sobre o va
alor da parte do fornecimento
II - 0,3% (três dé
o serviço não
ou
o realizado;
d
por cento)
c
sobre o valor da partte do fornecim
mento ou serviço não realiza
ado, por cada dia
III - 0,7% (sete décimos
s
subsequente
a trigésimo.
ao
meira – A mu
ulta acima refe
erida não imp
pede que a CONTRATANT
C
TE rescinda unilateralmente
u
e o
Subcláusula Prim
ato e aplique as demais san
nções previstas na Lei.
Contra
unda – Se a multa morattória atingir o patamar de
e 10% (dez p
por cento) do valor global do
Subcláusula Segu
contra
ato, deverá, sa
alvo justificatiiva escrita devvidamente fun
ndamentada, ser
s recusado o recebimento
o do objeto, sem
s
prejuíízo da aplicaçã
ão das demaiss sanções prevvistas em lei.
ceira – A multta aplicada, após regular prrocesso admin
nistrativo, será
á descontada diretamente dos
d
Subcláusula Terc
mentos eventualmente devvidos pela CO
ONTRATANTE
E à CONTRA
ATADA ou aiinda, se for o caso, cobra
ada
pagam
judicia
almente.
TRATADA serrá descredencciada do Sistem
ma de Registrro Cadastral qu
uando, em razzão
Subcláusula Quarrta – A CONT
ncias relativass à
da occorrência das faltas previsstas na Lei estadual no 9..433/05, deixar de satisfazzer as exigên
habilittação jurídica,, qualificação técnica, qualifficação econômico-financeirra, regularidad
de fiscal e trabalhista exigid
das
para cadastramento
c
o.
nta – A CONT
TRATADA será punida com
m a pena de suspensão
s
tem
mporária do direito de licita
ar e
Subcláusula Quin
dimento de co
ontratar quand
do incorrer nos ilícitos previistos nos incissos VI e VII do
o art. 184 e I, IV, VI e VII do
imped
art. 18
85 da Lei Esta
adual nº. 9.433/05.
TRATADA se
erá punida com a pena de
e declaração d
de inidoneidad
de para licitar e
Subcláusula Sextta – A CONT
atar, enquanto
o perdurarem
m os motivos determinantess da punição ou até que sseja promovid
da a reabilitaçção
contra
perante a autoridad
de competente
e para aplicarr a punição, os
o que incorram
m nos ilícitos previstos noss incisos I a V do
art. 18
84 e II, III e V do art. 185 da
d Lei Estadua
al nº 9.433/05
5.
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d
penalidad
des previstas serão levada
as em conta a natureza e a
Subcláusula Sétiima – Para a aplicação das
dade da falta, ou prejuízos dela
d
advindos para a CONT
TRATADA e a reincidência n
na prática do ato.
gravid
ava – As mulltas previstas não têm carráter compenssatório e o se
eu pagamento
o não eximirá
á a
Subcláusula Oita
TRATADA da responsabilidade por perda
as e danos deccorrentes das infrações com
metidas.
CONT
USULA DÉCIM
MA TERCEIRA
RA - DA RESC
CISÃO
CLÁU
o contrato enssejará a sua re
escisão, com as
a consequências contratua
ais e as previstas na
A inexxecução, total ou parcial, do
Lei Esstadual nº 9.43
33/05.
meira - A resscisão poderá ser determin
nada por ato unilateral e e
escrito da con
ntratante nos casos
Subcláusula Prim
X e XXI do arrt. 167 da Lei Estadual nº 9.433/05.
9
enumerados nos inccisos I a XV, XX
unda - Quand
do a rescisão ocorrer com base
b
nos inciso
os I e XVI a X
XX do art. 167
7 da Lei Estadual nº
Subcláusula Segu
o contratado, será
s
este resssarcido dos pre
ejuízos regularmente comprrovados que houver
h
9.433//05, sem que haja culpa do
sofrido
o, na forma do § 2º do art. 168 do mesm
mo diploma.
USULA DÉCIM
MA QUARTA – DA VINCU
ULAÇÃO AO INSTRUMENT
TO CONVOCA
ATÓRIO
CLÁU
omo se nele estivessem
e
transcritas, as cláusulas e con
ndições estabe
elecidas no pro
ocesso
Integrram o presentte Contrato, co
licitató
ório referido no
n preâmbulo deste instrum
mento, no conv
vocatório e seus anexos e n
na proposta do
o licitante vencedor,
aprese
entada na refe
erida licitação.
ÁUSU
ULA DÉCIMA QUINTA – DO
D FORO
a da Conquistta, Estado da Bahia, que prevalecerá sob
bre qualquer outro,
As partes elegem o Foro da Cidade do Vitória
m
privilegiad
do que seja, pa
ara dirimir qua
aisquer dúvida
as oriundas do
o presente con
ntrato.
por mais
o em 02 (duass) vias de igu
ual teor e form
ma na
E, porr estarem asssim justos e ccontratados, firmam o pressente contrato
presen
nça das testem
munhas que subscrevem
s
de
epois de lido e achado confo
orme.
V
Vitória
da Conq
quista, ____ de
d __________
___de 2020.
C
CONTRATAN
NTE

CON
NTRATADA

Testem
munhas (nom
me CPF)

Testemun
nhas (nome CPF)
C

D
Declaro
que a Autorização para
p
Prestação
o de
Serviços - APS fo
oi subscrita no
o dia ___/___//___.

Declaro que
e o extrato do contrato foi publicado
p
no DOE
D
de
___
__/___/___.

(nome, carg
go e cadastro do
d declarante))

(no
ome, cargo e ccadastro do declarante)
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ANEXO
O VII
MOD
DELO DE ADITIVO
A
DE PROR
RROGAÇÃ
ÃO,
REVISÃO
O E/OU RE
EAJUSTAM
MENTO
TER
RMO ADITIIVO AO CO
ONTRATO Nº
N XX/XX DE
PR
RESTAÇÃO DE
E SERVIÇOS
S CONTÍNUO
OS CELEBRAD
DO
ENTRE AUNIVERSIDADE E
ESTADUAL DO
D SUDOES
STE
A BAHIA - UESB E A XXXX
XXXXXXX.
DA
E ESTADFUA
AL DO SUDO
OESTE DA BAHIA - UESB, CNPJ nº ________
____, situada
a à
AUNIIVERSIDADE
_____
____________
_, neste ato representada
a pelo seu titular ______
____, autoriza
ado pelo Deccreto nº_____
___,
publiccado no D.O.E
E. de ___/___
_/___, denomiinadaCONTRA
ATANTE, e a empresa ___
___________ CNPJ nº____
___,
Inscriçção Estadual//Municipal nº ________, situada
s
à ___
____________
___, neste ato representtada pelo Sr((s).
_____
__________, portador(es)
p
d
do(s)
docume
ento(s) de identidade nº __
_______, emittido(s) por __
_____, inscrito
o(s)
no CP
PF/MF sob o nºº __________
___,
de
enominada CO
ONTRATADA
A, tendo em vvista o consta
ante do processso
n.º XX
XXXXXXXXXXX
XXXXX, resolvem aditar o contrato
c
nº XX/XX, celebra
ado em XX/XX
X/XX, mediantte as cláusulas e
condiçções seguintess:
PRORROGAÇ
P
ÇÃO COM RE
EVISÃO E REA
AJUSTAMENTO
USULA PRIME
EIRA
CLÁU
a do contrato ora aditado fica
f
prorrogado por mais XX
X (XXXX) meses, com início
o em XX/XX/XX
Xe
O prazo de vigência
no em XX/XX/XX, com base no art. 140, II,
I da Lei estadual nº 9.433
3/05.
términ
E face da ......(indicar o fa
ato imprevisívvel), fica proce
edida a revisã
ão dos preço
os contratad
dos, consoante
eo
§1º Em
art. 143,
1
II, [“d”]] ou [“e”], da
d Lei estadual nº 9.433/0
05, bem assim
m o reajusta
amento, este
e em função do
aniverrsário da prop
posta, ocorrid
do em ___/__
__/____, confo
orme o art. 144
1
c/c art. 1
146 do mesmo diploma leg
gal,
consid
derando a varriação do INP
PC/IBGE no percentual de XX/XX %, pa
assando os prreços a vigora
ar nos seguin
ntes
termo
os:
DES
SCRIÇÃO DO
ITEM

QUANTITA
ATIVO

Pre
eço revisado, com incidênciia a
partir de XX/XX/XX

XX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXX

R$ XXX
XXXXXX

Pre
eço reajustado
o, com
inc
cidência a parrtir de
XX/XX/XX
X
R$ XXXXXXXX
X

XX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXX

R$ XXX
XXXXXX

R$ XXXXXXXX
X

ontrato passa a ser de R$ NXNNN,NN (X
XXXXXXXX), re
esultante da multiplicação
m
d
dos
§2º O valor global mensal do co
quanttitativos acima
a indicados pellos preços unitários.
PRO
ORROGAÇÃO COM REVISÃ
ÃO
USULA PRIME
EIRA
CLÁU
a do contrato ora aditado fica
f
prorrogado por mais XX
X (XXXX) meses, com início
o em XX/XX/XX
Xe
O prazo de vigência
no em XX/XX/XX, com base no art. 140, II,
I da Lei estadual nº 9.433
3/05.
términ
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§1º Em
E face da ......(indicar o fa
ato imprevisívvel), fica proce
edida a revisã
ão dos preço
os contratad
dos, consoante
eo
art. 14
43, II, [“d”] ou
o [“e”], da Lei
L estadual nºº 9.433/05, pa
assando os prreços a vigorarr nos seguinte
es termos:
DES
SCRIÇÃO DO
ITEM

QUANTITATIIVO

Preço re
evisado, com incidência a partir
p
de
XX/X
XX/XX

XX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XX

R$ XXX
XXXXXX

XX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XX

R$ XXX
XXXXXX

ontrato passa a ser de R$ NXNNN,NN (X
XXXXXXXX), re
esultante da multiplicação
m
d
dos
§2º O valor global mensal do co
quanttitativos acima
a indicados pellos preços unitários.
P
PRORROGAÇ
ÇÃO COM REA
AJUSTAMENTO
USULA PRIME
EIRA
CLÁU
a do contrato ora aditado fica
f
prorrogado por mais XX
X (XXXX) meses, com início
o em XX/XX/XX
Xe
O prazo de vigência
no em XX/XX/XX, com base no art. 140, II,
I da Lei estadual nº 9.433
3/05.
términ
E face do an
niversário da proposta,
p
ocorrido em ___//___/____, ficca concedido o reajustamen
nto, conforme os
§1º Em
arts. 144
1 c/c art. 146 do mesmo
o diploma lega
al, considerand
do a variação
o do INPC/IBG
GE no percentu
ual de XX/XX %,
passando os preçoss a vigorar noss seguintes termos:
DES
SCRIÇÃO DO
ITEM

QUANTITATIIVO

Preço reajustado, com
m incidência a partir de
XX/X
XX/XX

XX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XX

R$ XXX
XXXXXX

XX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XX

R$ XXX
XXXXXX

ontrato passa a ser de R$ NXNNN,NN (X
XXXXXXXX), re
esultante da multiplicação
m
d
dos
§2º O valor global mensal do co
quanttitativos acima
a indicados pellos preços unitários.

ROGAÇÃO CO
OM RENÚNC
CIA A REVISÃ
ÃO E/OU REA
AJUSTAMENTO
PRORR
USULA PRIME
EIRA
CLÁU
a do contrato ora aditado fica
f
prorrogado por mais XX
X (XXXX) meses, com início
o em XX/XX/XX
Xe
O prazo de vigência
no em XX/XX/XX, com base no art. 140, II,
I da Lei estadual nº 9.433
3/05.
términ
ovo período de
d vigência, serão mantid
dos os mesm
mos preços orra praticados,, renunciando
o a
§1º Durante o no
TRATADA a rea
ajustamento e/ou
e
revisão.
CONT
anece de R$ NXNNN,NN (X
XXXXXXXX), re
esultante da multiplicação
m
d
dos
§2º O valor global mensal do contrato perma
quanttitativos pelos preços unitáriios.
PRORR
ROGAÇÃO CO
OM PEDIDOS
S DE REVISÃ
ÃO E/OU REA
AJUSTAMENT
TO PENDENT
TES
CLÁU
USULA PRIME
EIRA
a do contrato ora aditado fica
f
prorrogado por mais XX
X (XXXX) meses, com início
o em XX/XX/XX
Xe
O prazo de vigência
no em XX/XX/XX, com base no art. 140, II,
I da Lei estadual nº 9.433
3/05.
términ
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§1º Serão
S
mantidos os preços vigentes, até que sejam analisados os
o pedidos de
e revisão e/ou
u reajustamento
consta
antes do(s) prrocesso(s) ___
___________//___________
____.
nsal do contrrato permane
ece de R$ NXNNN,NN
N
(X
XXXXXX), resu
ultante da multiplicação
m
d
dos
§2º O valor men
do o valor glob
bal de R$ NXN
NNN,NN (XXXX
XXX).
quanttitativos pelos preços unitáriios, perfazend
C
o deferim
mento dos pe
edidos de revisão e/ou reajjustamento projete valoress superiores aos
a definidos em
§3º Caso
portarria de preços unitários máxximos publicad
dos pela SAEB, será procedida à respecctiva adequaçã
ão, sob pena de
rescisão do contrato
o.

SSÃO DE REV
VISÃO SEM PRORROGAÇÃ
P
ÃO
CONCES
USULA PRIME
EIRA
CLÁU
aditivo a rev
visão dos prreços contra
atados, haja
a vista a .......(indicar o fato
f
Constitui objeto do presente a
oante o art. 143,
1
II, [“d”] ou [“e”] da Lei estadual nº 9.433/05, passando os preços a vigo
orar
imprevisível), conso
eguintes termo
os:
nos se
DES
SCRIÇÃO DO
ITEM

QUANTITA
ATIVO

Preç
ço revisado, co
om incidência
a a partir de
XX
X/XX/XX

XX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXX

R$ XXXXXXXX

XX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXX

R$ XXXXXXXX

grafo único. O valor glob
bal mensal do
o contrato passsa a ser de R$ NXNNN,NN (XXXXXXXX
X), resultante da
Parág
multip
plicação dos quantitativos accima indicados pelos preçoss unitários.
CONC
CESSÃO DE REAJUSTAM
R
ENTO SEM PRORROGAÇÃ
P
ÃO
USULA PRIME
EIRA
CLÁU
stamento, ha
aja vista o anivversário da prroposta, ocorrrido
Constitui objeto do presente adittivo a concesssão de reajus
__/___/____, consoante o art. 144 c/cc art. 146 da Lei estadual nº 9.433/05,, considerando a variação do
em __
INPC//IBGE no perce
entual de XX/X
XX %, passan
ndo os preços a vigorar nos seguintes term
mos:
DES
SCRIÇÃO DO
ITEM

Q
QUANTITATIV
VO

Preço rea
ajustado, com
m incidência a partir de
XX/XX
XX/XX

XX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
X

R$ XXX
XXXXXX

XX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
X

R$ XXX
XXXXXX

grafo único. O valor glob
bal mensal do
o contrato passsa a ser de R$ NXNNN,NN (XXXXXXXX
X), resultante da
Parág
multip
plicação dos quantitativos accima indicados pelos preçoss unitários.
R
ENTO SEM PRORROGAÇÃ
P
ÃO
CONCESSÃO DE REVISÃO e REAJUSTAM
USULA PRIME
EIRA
CLÁU
Constitui objeto do presente a
aditivo a rev
visão dos prreços contra
atados, haja
a vista a .......(indicar o fato
f
imprevisível), conso
oante o art. 14
43, II, [“d”] ou [“e”] da Lei
L estadual nº
n 9.433/05, b
bem assim o reajustamen
r
to,
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este em
e função do aniversário da
a proposta, occorrido em __
__/___/____, conforme
c
o arrt. 144 c/c artt. 146 do mesmo
diplom
ma legal, conssiderando a va
ariação do INP
PC/IBGE no pe
ercentual de XX/XX
X
%, passsando os preçços a vigorar nos
n
seguin
ntes termos:
DES
SCRIÇÃO DO
ITEM

QUANTITA
ATIVO

P
Preço
reajustado, com incidê
ência a partir
d
de XX/XX/XX

XXXXXXXX
XXXX

P
Preço
revisado
o, com
in
ncidência a pa
artir de
XX/XX/XX
X
R$ XXXXXXX
XX

XX
XXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXX

R$ XXXXXXX
XX

R$ XXXXXXXX

R$ XXXXXXXX

grafo único. O valor glob
bal mensal do
o contrato passsa a ser de R$ NXNNN,NN (XXXXXXXX
X), resultante da
Parág
multip
plicação dos quantitativos accima indicados pelos preçoss unitários.
USULA SEGUN
NDA
CLÁU
espesas para o pagamento
o do contrato
o e respectivo
o aditivo corrrerão por con
nta dos recurrsos da Dotaçção
As de
Orçam
mentária a seg
guir especificad
da:
UNID
DADE GESTORA

FONTE

PROJETO
O/ATIVIDADE

ELEMEN
NTO DE DESP
PESA

USULA TERCE
EIRA
CLÁU
os os pagamen
ntos do principal e os acesssórios das parrcelas vencida
as e já pagas concernentes ao
Dão-sse por quitado
contra
ato ora aditiva
ado, ressalvados apenas os eventuais pleitos de revisão
o ou reajustam
mento já form
mulados, e que
e se
encon
ntram pendenttes de análise pela CONTRA
ATANTE.
USULA QUAR
RTA
CLÁU
m retificadas ass cláusulas em
m desacordo co
om as modificações ora inse
eridas, bem asssim ratificada
as as demais.
Ficam

Vitória da Co
onquista, ____
_ de ________
_ de 20__.
CO
ONTRATANT
TE

CONTRAT
TADA

Testem
munhas (nom
me CPF)

Tes
stemunhas ((nome CPF)
Declaro que o extrato do
o aditivo foi publicado no
o
DOE de ___
_/___/___.
_________
__________
___________
_________
(nome, cargo
c
e cada
astro do decllarante)

Pregão eletrônico
e
nº 008/2020
0

f 40/42
fls.

GOVERN
NO DO EST
TADO DA BAHIA
SECRE
ETARIA DE
E EDUCAÇÃO
UNIIVERSIDA
ADE ESTAD
DUAL DO
O SUDOESSTE DA BA
AHIA - UES
SB
PREGÃO
O ELETRÔ
ÔNICO 008/2020
ANEXO VIII
V
M
MODELO
D DECLA
DE
ARAÇÃO DE
D PLENO CONHEC
CIMENTO
Modalidade de Licitação

Número
o

DEC
CLARAÇÃO
O DE PLEN
NO CONH
HECIMENT
TO

[EXCLU
USIVA PARA O PREGÃO ELETRÔNICO
E
O E PRESENC
CIAL]
Em cu
umprimento do art. 120, II e art. 121, VIIII da Lei esta
adual nº 9.433
3/05, e em fa
ace do quanto disposto no art.
a
184, inc. V, e no arrt. 195 do messmo diploma estadual,
e
decla
aramos:
(

(

)

)

onhecimento
o e atendime
ento às exigê
ências de hab
bilitação.
o pleno co
[ou]
[exclusivame
ente para microempresas
s e empresas de pequeno porte
neficiárias da
a Lei Complementar nº 123/06]
1
ben
o pleno co
onhecimento
o e atendime
ento às exigências de ha
abilitação, re
essalvada, na forma do §1ºº do art.
43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fisca
al/ trabalhista..

Vitória da Conquistta _____de __
____________
______ de 202
20.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOC
CIAL/ CNPJ/ NOME
N
DO REP
PRESENTANTE
E LEGAL/ ASSINATURA
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0
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GOVERN
NO DO EST
TADO DA BAHIA
SECRE
ETARIA DE
E EDUCAÇÃO
UNIIVERSIDA
ADE ESTAD
DUAL DO
O SUDOESSTE DA BA
AHIA - UES
SB
PREGÃO
O ELETRÔ
ÔNICO 008/2020
ANEX
XO IX
T
TERMO
DE
E ACEITE
Modalidade de Licitação

Número
o

O Estado
E
da Bahia, por intermédio
o do ____
____________
____(identifficação do órgão
CONT
TRATANTE),, neste ato re
epresentado por
p ________
___(nome do servidor d
designado), cadastro
nº __
_____(númerro do cadastro do serviidor designa
ado), ocupan
nte do cargo de ________
__(nome
do ca
argo), portad
dor do CPF/M
MF n.º ______
_____(nº do CPF), RG nºº __________
_(nº da RG)), declara
que a _________
____(identifficação da empresa co
ontratada), inscrita no CNPJ/MF so
ob o n.º
_____
______(nº do
d CNPJ), entregou
e
os serviços em
m conformidade com a o
ordem de se
erviço nº
_____
__________(n
nº da ordem
m de serviç
ço), e que esstá de acordo com as exxpectativas do
o serviço
solicittado.
____________
______ de 202
20.
Vitória da Conquistta _____de __

_________
__________
___________
__________
___________
_______
(assinatura,, identificaçã
ão do servido
or público e respectivo c
cadastro).
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e
nº 008/2020
0
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