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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
SEÇÃO A – PREÂMBULO
I. Regência
a legal:
Esta licitação obedecerá às
à disposiçõess da Lei estad
dual no 9.433//05, da Lei Co
omplementar no 123/06, da
as normas gerrais da
o
6/93 e respectivas alterações, bem como à legislação específica.
Lei n 8.666
II. Órgão/e
entidade e setor:
s
Unive
ersidade Estad
dual do Sudoeste da Bahia – UESB/CEAC
III. Modaliidade/núme
ero de ordem
m:
(X )
Pregão Eletrônico
E
042/
/2018

IV. Proc. Administrativ
A
vo nº:
V.. Tipo de Liciitação:
(
) Por item
072.4156.2018.00018
802-53
Licitações
( X ) Menor Pre
s-e: 729707
eço
( X ) Por lote
(
) Global

VI. Objeto da licitação/
/Codificação
o no Certifica
ado de Regis
stro – SAEB:
Aquisição de
d Material Permanente
P
(
(Veículo)

Famílias:: 23.10
VII. Pressupostos para participação
o (apresenta
ação facultattiva ou obrigatória do CR
RC/CRS):
(

X ) Serão admitid
dos a participa
ar desta licita
ação os interessados que attenderem a to
odas as exigê
ências contidas neste
instrumento e nos seus anexos, e que
q
pertença
am ao ramo de atividade
e pertinente ao objeto licitado,
l
emente da ap
presentação do
d Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido
o pela Secretaria da
independente
Administração
o do Estado da
a Bahia – SAE
EB.

VIII. Docum
mentos passííveis de subs
stituição pelo extrato do
o Certificado de Registro
o:
(

X ) A licitação se processa com
m a utilização do
d SIMPAS:
( X ) O Certiificado de Re
egistro Cadasstral-CRC, esttando no pra
azo de valida
ade, poderá substituir to
odos os
docume
entos relativoss à habilitação referidos no item
i
XII aba
aixo, exceto o
os concernen
ntes à Qualifficação
Técnica
a. Caso o certificado conssigne algum documento
d
ve
encido, o licittante deverá apresentar a versão
atualizada do referido
o documento no
n envelope de habilitação.

sórcios:
IX. Participação de cons
(

X ) Não
N poderão participar
p
destta licitação pessoas jurídicass reunidas em
m consórcio.

X. Informa
ações quanto
o ao recebim
mento das pro
opostas e iníício da sessã
ão pública da
a licitação:
Site:

www.licitaçoe
es-e.com.br
www.compra
asnet.ba.gov.b
br

Recebimento
o das proposta
as:
Início da sesssão pública:
XI. Dotação orçamentá
ária:
ade Gestora:
Unida
11.302

Tempo de
d disputa:

10

minu
utos mais o tempo aleatório
o do sistema

Das 08:00 ho
oras do dia 20//09/2018 às 14:15 horas do
o dia 24/09/20
018
Às14:30 horass do dia 24/09/2018
À

Fonte:
631101458.1
06

de:
Prrojeto/Atividad
6907

Elemento
o de despesa:
449
905200

XII. Para a habilitação dos
d interess
sados, exigir--se-ão os do
ocumentos re
elativos a:
XII-1. Habilitação jurídica, comprova
ada mediante a apresentaçã
ão:
a)
b)

de registro púb
blico, no caso de empresário
o individual.
em se tratando
o de sociedad
des empresáriias, do ato co
onstitutivo, estatuto ou con
ntrato social, com
c
suas eve
entuais
alterações supe
ervenientes em
m vigor, devid
damente regisstrados, acomp
panhados, qua
ando for o casso, dos docum
mentos
so
ocietários com
mprobatórios de
d eleição ou designação
d
e investidura
i
do
os atuais administradores.
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c)
d)

no caso de so
ociedades simp
ples, do ato constitutivo,
c
estatuto
e
ou co
ontrato sociall, com suas eventuais
e
alterações
upervenientess em vigor, devidamente registrados, acompanhad
dos dos atoss comprobató
órios de eleição e
su
in
nvestidura doss atuais admin
nistradores.
decreto de autorização, no caso
c
de empre
esa ou socieda
ade estrangeirra em funcionamento no Pa
aís, e ato de re
egistro
amento exped
dido pelo órgão
o competente, quando a atividade assim o exigir.
ou autorização para funciona

XII-2. Regu
ularidade fisc
cal e trabalh
hista
XII-2.1 Re
egularidade fiscal,
f
media
ante a aprese
entação de:
a)

prova de insscrição no Cad
dastro Naciona
al de Pessoa Jurídica
J
– CNP
PJ.

b)
c)

prova de insscrição no Cad
dastro de Con
ntribuinte Estadual, relativo ao domicílio o
ou sede do licitante, pertine
ente ao
seu ramo de
e atividade e compatível
c
com o objeto co
ontratual.
prova de regularidade para com a Faze
enda Estadual e Municipal do
d domicílio ou
u sede do licita
ante.

d)

prova de regularidade para com a Faze
enda Federal, inclusive INSS
S.

e)

prova de regularidade rellativa ao Fund
do de Garantia
a por Tempo de
d Serviço (FG
GTS), mediante
e a apresentaçção do
Certificado de
d Regularidade do FGTS – CRF.
XII-2.1.1 As
A microemprresas e empre
esas de peque
eno porte que desejarem oss benefícios da
a Lei Complem
mentar
nº 123/06, deverão com
mprovar esse enquadramento tributário
o, bem como indicar a ex
xistência ou não
n
de
e regularidade fiscal, assinalando nos cam
mpos correspon
ndentes no An
nexo III.
restrição de
XII-2.1.2 A comprovaçã
ão do enquadrramento tributtário da microe
empresa e em
mpresa de pequeno porte da
ar-se-á
mediante a apresentação
o de documenttos fiscais nos quais conste registrada esssa condição.

f)

XII-2.2 Re
egularidade trabalhista,
t
mediante a apresentaçã
a
ão de:
prova de in
nexistência de débitos inadiimplidos peran
nte a Justiça do Trabalho, através de ce
ertidão negativa, ou
positiva com
m efeitos de negativa,
n
nos termos do Tíítulo VII-A da Consolidação
o das Leis do Trabalho, aprrovada
pelo Decreto-Lei no 5.452
2, de 1o de ma
aio de 1943.

XII-3. Qualificação
Q
Técnica, com
mprovada atra
avés de aptidã
ão para o desempenho de a
atividade perttinente e comp
patível
em características, qu
uantidades e prazos
p
com o objeto da liccitação, atravé
és da apresen
ntação de um
m ou mais atestados
os por pessoas jurídicas de direito público
o ou privado.
fornecido
econômico-ffinanceira:
Q
XII-4. Qualificação
( X ) a ser compro
ovada mediantte:
a) balanço patrrimonial e dem
monstrações contábeis do último exercíício social, já exigíveis e apresentados
a
na
forma da lei, que compro
ovem a boa situação
s
finan
nceira da emp
presa, podend
do ser atualizzado por índicces
ndo encerrado
os há mais de 03 (três) meses da data da
d apresentaçã
ão da propostta, vedada a sua
s
oficiais, quan
substituição por balancete
es ou balançoss provisórios. O licitante ap
presentará, conforme o caso
o, publicação no
e Grande Circulação do Balanço ou cópia reprográfica
a das páginass do Livro Diá
ário
Diário Oficiall ou Jornal de
numeradas sequencialmen
s
nte onde fora
am transcritoss o Balanço e a Demonsttração de Ressultado, com os
respectivos Termos
T
de Abertura e Ence
erramento registrados na Ju
unta Comercia
al e Declaraçã
ão de Habilitaçção
Profissional – DHP, emitiida pelo Consselho Regiona
al de Contabilidade ou no
o caso de em
mpresas sujeitas
àtributação com
c
base no lucro real, o Balanço
B
Patrim
monial e Dem
monstração de Resultado em
mitido através do
SPED (Sistem
ma Público de Escrituração Digital) conten
ndo Recibo de
e Entrega do Livro, os Term
mos de Abertu
ura,
Encerramento e Autenticaçção, podendo este último se
er substituído pela Etiqueta
a da Junta Com
mercial ou Órg
gão
de Registro.
b) certidão nega
ativa de falênccia ou recuperração judicial expedida pelo
o distribuidor d
da sede do liccitante, com da
ata
de expedição
o ou revalidação dos últim
mos 90 (nove
enta) dias antteriores à datta da realizaçção da licitaçã
ão,
prevista no ittem X deste preâmbulo, caso o docum
mento não con
nsigne prazo d
de validade.
n montante mínimo
m
de 10
0 % do valorr a ser contra
atado, o qual será
c)) demonstraçção de patrimônio líquido no
obtido com base na prop
posta final apresentada pello próprio licittante, admitindo-se a atualização do bala
anço
n INPC do IBG
GE.
com base no
XII-5. Declaração
D
d Proteção ao
de
a Trabalho do Menor
Confo
orme o inciso XXXIII do artt. 7º da Consstituição Federal, para os fins
f
do dispossto no inciso V do art. 98 da Lei
estadu
ual nº 9.433/0
05, deverá se
er apresentado
o declarações quanto ao tra
abalho do me
enor, conforme
e modelo con
nstante
do An
nexo IV deste
e Instrumento.
egime de exe
ecução/forn
necimento (fo
orma de med
dição para efeito de pagamento):
XIII. Re
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(X) Aquisiçções
Fo
ornecimento ( X ) Único, dentro do pra
azo de até 90 (noventa) diass
ntrato:
XIV. Prazo do con
()
A entrega dos
d bens, a contar da data
a assinatura do contrato, se
erá até 15 dia
as, admitindo--se a prorroga
ação do
prazo nos termos
t
dos artts. 141 e 142 da Lei Estadua
al 9.433/05.
(x)O prazo de vigência do
d contrato, a contar da da
ata da sua asssinatura, será de 12 mesess, admitindo-se
e a sua
prorrogação
o nos termos do inc. II do art.
a 140 da Le
ei Estadual nº 9.433/05, con
ndicionada à obtenção
o
de preços
p
e
condições mais
m
vantajosa
as e observado o estabelecido no art. 142
2.
Por se tratar de um ve
eículo espec
cífico para fin
nalidade aca
adêmica e ad
dministrativa
a da Univers
sidade,
g
a ex
xecução do convênio
c
SIC
CONV N° 822
2269/2015, com prazo de
d vigência de
d 365
que visa garantir
dias, a pa
artir da data de sua assiinatura, será
á admitida a entrega do
o veículo num
m prazo de até 90
(noventa)) dias.
G
do contrato:
c
XV. Garantia
( X ) Não exigível
XVI. Exame prév
vio da minuta
a e aprovaçã
ão da assess
soria jurídica ou indicaç
ção da Ordem
m de Serviço
o 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)
( X ) Declaro que a fase interna deste procedimento foi exa
aminada pela Procuradoria Jurídica da Un
niversidade Esstadual
do Sudoeste da Bahia, atra
avés do Parece
er Juridico No1229/2018,
1
em
m 10 de setem
mbro de 2018.
XVII. Índice de ap
pêndices:
S
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
SEÇÃO
O C-1 MODELLO DE DESCR
RIÇÃO DA PR
ROPOSTA DE PREÇOS E D
DECLARAÇÃO DE ELABORA
RAÇÃO
INDEPE
ENDENTE DE PROPOSTA
SEÇÃO
O C-2 MODELO
O DE DECLARA
AÇÃO DE ENQUADRAMENTO
O(LEI COMPLE
EMENTAR Nº 123/06)
XVIII. ANEXOS
( X ) I. Dispo
osições Geraiss
( X ) II. Mod
delo de Procurração
( X ) III. Mo
odelo de Decla
aração quanto à regularidad
de fiscal (Lei Complementar
C
nº 123/06)
( X ) IV. Modelo de Prova de Habilitação – Proteção ao
a Trabalho do
d Menor
( X ) V. Declaração de Ple
eno Conhecime
ento
( X ) VI. Min
nuta de Contra
ato
XIX. Responsável
R
pela expedição do convo
ocatório e meio
m
de conta
ato:
Tatia
ana Vieira do
os Santos Pa
aiva
eiro designado
o pela Portaria
a nº 0447, de 21.03.2017, publicada
p
no D
DOE de 22.03.2017.
Pregoe
eço:https://ww
ww.licitaçoes-e.com.br
n°729707
Endere
Te
el.:(77) 3425-9398
Horário:08:00/12:0
00 e 14:00/18
8:00h

Fax: (77) 3424-8610

Vittória da Conq
quista – BA, 11 de setem
mbro de 2018
8.

Tatiana Vieira dos Santos Paiva
Pregoeira
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s. 3/28
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SEÇÃO B – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
TERMO DE REFERÊNCIA
DA LICITAÇÃO

(
(
(
(
(

x
x
x
x
x

)
)
)
)
)

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

1. OB
BJETO DA LIC
CITAÇÃO:
1.1 Descritivo:
D
A presente
p
licita
ação tem por objeto Aquis
sição de Matterial Perma
anente (Veíc
culo) para ate
ender a
demanda do Centrro de Extensã
ão e Assunto
os Comunitários – CEAC/
/UESB.
p
elaboraçã
ão da proposta
a de preços:
1.2Esspecificações para
1.2.1A marca, o modelo,
m
a refferência e dem
mais caracteríísticas, bem como
c
o prazo
o de garantia dos bens ofe
ertados,
amente, ser in
nformados na proposta.
deverão, obrigatoria
1.2.2
2A marca indiccada será uma
a só para cada item, sem po
ossibilidade de
e substituição por qualquer outra.
o
1.3 Lo
ocal de entre
ega:
A entrrega do objeto
o licitado será
á no Município
o de Vitória da
a Conquista, Estado
E
da Bah
hia, no seguinte endereço: Estrada
do Be
em Querer, Km
m 04. Bairro Un
niversitário - Prédio
P
do Almo
oxarifado Central - CEP: 45.031-900.
1.4 Garantia
G
técn
nica: O prazo
o de garantia técnica do pro
oduto será de
e 90 dias. (Ga
arantia legal mínima
m
para produtos
p
durávveis – Art. 26, II do CDC).
ntia técnica de
everá ser com
mprovada por ocasião da en
ntrega do bem
m, mediante ce
ertificado que
e deverá
1.4.1 A garan
contemplar o período mínim
mo solicitado.
1.4.2 Optand
do o licitante por ampliar o prazo de garantia técnica ofertado no certificado, deverá apresen
ntar em
conjunto a au
utorização expressa do fabricante permitin
ndo esta amplliação.
1.4.3 A garan
ntia contratuall é complemen
ntar à legal e será conferida
a mediante terrmo escrito. [a
art. 50 do CD
DC].
1.4.4 O term
mo de garantiia ou equivalente deve se
er padronizado
o e esclarece
er, de maneira
a adequada em
e que
consiste a me
esma garantia,, bem como a forma, o prazzo e o lugar em
m que pode ser exercitada e os ônus a cargo da
contratante, devendo ser entregue, devidamente
d
preenchido pela
p
CONTRAT
ATADA, no atto do forneccimento,
o de manual de instruçã
ão, de insta
alação e uso
o do produto
o em lingua
agem didática
a, com
acompanhado
ilustrações.[art. 50 do CD
DC].
2. ESPECIFICAÇÕ
ÕES PARA EL
LABORAÇÃO DA PROPOS
STA DE PREÇOS
2.1 Dispo
osições aplicá
áveis a todos os itens, so
ob pena de desclassifica
d
ção:
2.1.1Quanto ao mode
elo:
2.1.1.1 O proponente deverá elabora
ar a sua propo
osta de preçoss de acordo ccom as exigên
ncias constante
es
S ESPECÍFICA
AS, em conso
onância com o modelo da SEÇÃO C-1 – MODELO DE
D
desta SEÇÃO B – DISPOSIÇOES
RIÇÃO DA PROPOSTA
P
DE
E PREÇO E DECLARAÇÃO
O DE ELABORAÇÃO INDE
EPENDENTE DE
D PROPOST
TA,
DESCR
expressando os vallores em moe
eda nacional – reais e centavos, em dua
as casas decim
mais, ficando esclarecido qu
ue
erão admitidas propostas allternativas.
não se
p
deverá ser apresenttada juntamen
nte com a DEC
CLARAÇÃO DE
E ELABORAÇÃ
ÃO
2.1.1.2 A proposta de preços
PENDENTE DE
E PROPOSTA, conforme mod
delo constante
e da SEÇÃO C–1,
C
sob pena de desclassificcação.
INDEP
2.1.1.3 No
o caso de microempresas
m
s e empresa
as de pequen
no porte inte
eressadas na concessão de
d
mento diferencciado assegurado pela Lei Complementa
C
r nº 123/2006
6, também de
everá constar do envelope de
d
tratam
propo
osta de preços a DECLARAÇÃ
ÃO DEENQUA
ADRAMENTO (LEI COMPLEM
MENTAR nº 123/06) em consonância com o
modelo da SEÇÃO C-2.
C
2.1.1.4 Ta
ambém deverá constar do
d envelope de proposta de preços a DECLARAÇÃ
ÃO DE PLEN
NO
HECIMENTO, conforme
c
o mo
odelo constantte do Anexo V.
V
CONH
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2 Quanto ao conteúdo:
c
2.1.2
2.1.2.1 No
o valor da pro
oposta deverão
o estar contem
mpladas todass e quaisquer despesas neccessárias ao fiiel
os
cumprrimento do objeto desta liicitação, inclusive todos oss custos com material de consumo, salários, encargo
sociaiss, previdenciá
ários e trabalh
histas de todo
o o pessoal da
a CONTRATAD
DA, como tam
mbém fardame
ento, transporrte
de qu
ualquer natureza, materia
ais empregad
dos, inclusive
e ferramentass, utensílios e equipamen
ntos utilizado
os,
depre
eciação, alugu
uéis, administrração, imposttos, taxas, em
molumentos e quaisquer o
outros custos que, direta ou
o
indirettamente, se re
elacionem com
m o fiel cumprrimento pela CONTRATADA
C
das obrigaçõe
es.
2.1.2.2 A marca, o prazzo de garantia, as caracterrísticas e, qua
ando exigível, o modelo e a referência de
d
cada um
u dos bens ofertados
o
deve
erão ser inform
mados na proposta.
2.1.2.3 A marca indicad
da será uma só para cada
a item, sem possibilidade
p
d
de substituiçã
ão por qualquer
outra..
odas as caracte
erísticas decla
aradas devem ser descritas pelos licitante
es e comprova
adas através de
d
2.1.2.4 To
mentos de domínio público emitidos pelo
o fabricante, tais como: ca
atálogos, manuais, fichas de
d especificaçã
ão
docum
técnicca ou páginas da internet impressas, on
nde o produto ou compone
ente ofertado seja claramen
nte descrito em
e
forma
a visual e/ou escrita.
e
2.1.2.5 Oss materiais infformativos utilizados para comprovar
c
as especificações dos produto
os cotados, qu
ue
am impressos em idioma divverso do nacio
onal, deverão ser apresentados com tradu
ução para o po
ortuguês.
esteja
er apresentad
dos em origin
nal, cópia au
utenticada ou cópia simple
es
2.1.2.6 Oss documentoss poderão se
panhada do original, para que
q possa ser autenticada.
acomp
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
3.1 Da
D subcontra
atação
É veda
ada a subconttratação parcial do objeto,, a associação
o da CONTRA
ATADA com outrem,
o
a cesssão ou
transfe
erência, total ou
o parcial do contrato,
c
bem
m como a fusão, cisão ou in
ncorporação da
a CONTRATAD
DA, não
se resp
ponsabilizando
o a CONTRATA
ANTE por nenh
hum comprom
misso assumido
o por aquela com
c
terceiros.
D garantia do
d contrato:
3.2 Da
3.2.1 A presttação de garantia, quando exigida, recairá sobre uma das modalida
ades previstass no § 1° do art.
a 136
da Lei Estadua
al n° 9.433/05
5.
3.2.2 Não será admitida a existência de
e cláusulas que
e restrinjam ou
o atenuem a responsabilidade do segura
ador ou
f
fiador,
no caso de seguro-g
garantia ou fiança bancária (art. 136, §1ºº, II e III da Le
ei estadual nºº 9.433/05).
ntia deverá se
er apresentada
a no prazo má
áximo de 05 (ccinco) dias, co
ontados da asssinatura do co
ontrato,
3.2.3 A garan
devendo ser atualizada
a
periodicamente.
3.2.4 A garantia, em quallquer das modalidades, ressponderá pelo
o inadimpleme
ento das obrig
gações contra
atuais e
i
inde
ependentemen
nte de outras cominações le
egais.
pelas multas impostas,
3.2.5 A CONT
TRATADA fica
a obrigada a repor o valor da
d garantia qu
uando esta fo
or utilizada e a atualizá-la to
odas as
v
vezes
que hou
uver alteração
o do contrato.

4. OB
BRIGAÇÕES CONTRATUA
C
AIS ESPECÍFIICAS:
4.1 A contra
atação com o licitante venccedor obedece
erá às condiçõ
ões do instrum
mento de conttrato do Anex
xo
VI, facultada a substituição, a critério da Administra
ação, por instrrumento equivvalente, desde
e que presente
es
d Lei Estadua
al nº 9.433/05
5.
as condiçõess do art. 132 da
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5. VA
ALOR REFERE
ENCIAL
Para efeito
e
do art. 81,
8 II, da Lei Estadual
E
nº 9..433/05, o valor referencial do lote é de:
E ÚNICO
LOTE
m
Item

Cód
digo

Descriç
ção do Materrial

U
UF

Quant.

Valor
Unitário

Valo
or
Tota
al

U
Un

01

R$139.586,3
35

R$139.5
586,35

VEICULO, de passageiro, van,
V
c
capacidade
d
d0,
no mín
nimo, 15
p
passageiros
sentados alem
a
do
m
motorista,
moovido a dieseel, na cor
b
branca,
direeção hidráu
ulica, ar
c
condicionado
com garaantia de
f
fábrica,
com pintura da lo
ogomarca
p
padrão,
GOV
VERNO DO ESTADO
E
- BRASAO DE ARMA
AS USO
E
EXCLUSIVO
O EM SERV
VICO, na
l
lateral
das portas dianteiras do
v
veiculo.

01

DADOS TEC
D
CNICOS:
- Motorizaçãoo mínima 2.0
- 04 cilindros
- Potencia líquida máxiima não
i
inferior
a 110 cv
- Torque liiquido máxiimo não
i
inferior
a 29,00 Kmgf
- Velocidade máxima não inferior a
140 km/h
- Capacidadde do tan
nque de
c
combustível
n inferior a 70
não
7 litros
23.10.00.00130056-3
- Transmissão mínima 05
5 (cinco)
m
marchas
a frennte e 01 (umaa) a ré
- Distancia enntre eixos não
o inferior
a 3.200 mm
- Comprimennto total não inferior
i
a
5
5.000
mm
- Largura totaal não inferior a 1.900
m
mm
- Altura totall não inferiorr a 2.130
m
mm
- 1(uma) portaa lateral correediça lado
d
direito
- porta traseiraa dupla
ACESSORIO
A
OS:
- Jogo de tapeetes de borrach
ha
- Chapa protettora do motorr e carter
- RADIO, AM
M/FM, com CD
D player,
r
reprodução
M
MP3,
memó
ória para
e
estação
de ráádio, potênciaa máxima
n inferior a 40 Watts x 4..
não
- Conjunto de Autofalaantes de
a
acordo
com o modelo do veeículo
- Retrovisoress elétricos
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L
LOGOMARC
CA PADRAO
- Dimensões 60 x 35 cm, em
e fundo
b
branco.
- Com logom
marca do Gov
verno do
E
Estado
- Brasãão de Armas
I
INSCRICOES
S:
USO EXCLU
U
USIVO EM SERVICO
- Fonte Caecillia LT Std
S
SECRETARIA
AS - Fonte Tiimes
- Tinta vinílica preta brilh
hante nos
t
textos;
- Pintado com
m tinta autom
motiva e
c
compressor;
- Distância mínima
m
em rellação aos
l
limites
da porrta do veiculo
o de 0,4x,
s
sendo
x = larggura da logom
marca;
- As inscriçõees "SECRETA
ARIAS" e
EM
"
"USO
E
EXCLUSIVO
S
SERVIÇO"
d
devem
ser equiidistantes
e relação ao
em
a friso, quaando este
e
existir
no veícculo.
- Demais infoormações consstantes no
s
sitio:
www.coomunicacao.baa.gov.br
--Devera ser plotado nass laterais
s
superior
traseira (direita e esquerda)
e
d veiculo, a sigla do Órgão
do
Ó
ou
E
Entidade
conntratante consstante na
de
A
AFM
(
(Autorização
F
Fornecimento
o de Material)..
T
Tipo
de fonte: Arial
T
Tamanho:
16,,5
A
Altura:
4,3cm
m
C Preta
Cor:

- Os veículos cotados nas propostas
p
d
de
preços devem teer suas
c
características
s originais mantidas,
m
n podendo nenhuma alteeração ou
não
a
adaptação
serr realizada dee modo a
c
comprometer
o
dessempenho
o
original
de fabbrica.
- O pagamentto será efetuad
do para o
v
veículo
entreegue e quee estiver
c
cadastrado
no
Bancco
de
I
Informações
N
Nacionais
- BIIN.
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- Compete à SAEB o dessempenho
d
das
atividaddes de inspeção de
v
veículos
autoomotor, em conjunto
c
com
a unidadde adquirente, e do seu
e
emplacamento
o/registro ju
unto aos
ó
órgãos
compeetentes.
DE
CONDICOES
C
S
F
FORNECIME
ENTO:
- O veiculo a ser entregu
ue devera
s
ser
0 KM, devendo teer como
A
Ano/Modelo
de fabricaação, o
i
indicado
no eddital da licitaçção.
- O veiculo deevera ser entreegue com
o tanque abastecido na sua
t
totalidade
ouu com autorizzação do
c
contratado
p
para
o abasttecimento
c
completo
no posto de com
mbustível
m próximoo da concessionaria.
mais
- Devera ser apresentada a tabela
t
temparia
de serviços
s
e cattálogo de
p
pecas
da marcca e modelo do
d veiculo
p
proposto,
em
m formato txtt ou xls,
v
vigente
na data de abeertura da
l
licitação.
Valorr Total do Lo
ote
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SEÇÃO C – MODELOS PARA ELABORAÇÃO
DA PROPOSTA DE PREÇOS

SEÇÃO
O C-1
M
MODELO
D DESCR
DE
RIÇÃO DA
A PROPOS
STA DE PR
REÇOS E D
DECLARAÇÃO DE
ELABO
ORAÇÃO INDEPEND
I
DENTE DE
E PROPOS
STA
LO
OTE/
IT
TEM

DE
ESCRIÇÃO

QUANTIITATIVO PRE
EÇO
ÇO TOTAL
PREÇ
(A
A)
UNIITÁRIO (AxB
B)
(B)
VA
ALOR TOTAL DO
O LOTE/ITEM (G
GLOBAL)

R$

VA
ALOR TOTAL DA
A PROPOSTA (P
POR EXTENSO):

(Identtificação com
mpleta do re
epresentante da licitante)), como representante d
devidamente constituído de
d
(Identtificação completa da licitante) doravante denomina
ado (Licitante
e) para fins d
de participaçã
ão no certam
me
licitató
ório acima ide
entificado, declaro, sob as penas da lei, em
m especial o art.
a 299 do Có
ódigo Penal Bra
asileiro, que:
esentada para
a participar de
esta licitação foi elaborada de maneira iindependentte por mim e o
(a) a proposta apre
údo da proposta não foi, no todo ou em
m parte, direta ou indiretam
mente, informa
ado, discutido ou recebido de
d
conteú
qualqu
uer outro partticipante poten
ncial ou de fatto desta licitaçção, por qualq
quer meio ou p
por qualquer pessoa;
p
a
a proposta elab
borada para pa
articipar desta
a licitação não
o foi informad
da, discutida ou
o
(b) a intenção de apresentar
uer outro partticipante potencial ou de fa
ato desta licita
ação, por qua
alquer meio ou
o por qualquer
recebida de qualqu
oa;
pesso
ue não tentei,, por qualquer meio ou por qualquer pe
essoa, influir na
n decisão de
e qualquer outro participante
(c) qu
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 licitaçção não será, no todo ou em
e parte, dire
eta
(d) qu
ou ind
diretamente, comunicado
c
o discutido com
ou
c
qualquer outro particip
pante potencial ou de fato
o desta licitaçã
ão
antes da adjudicaçã
ão do objeto;
ue o conteúdo
o da proposta apresentada para
p
participar desta licitaçã
ão não foi, no
o todo ou em parte, direta ou
o
(e) qu
indirettamente, informado, discuttido ou recebid
do de qualque
er integrante do
d órgão licita
ante antes da abertura oficiial
das prropostas; e
ue estou plen
namente ciente do teor e da extensão
o desta decla
aração e que detenho ple
enos poderes e
(f) qu
inform
mações para firmá-la.
a da Conquistta _____de __
____________
______ de2018
8.
Vitória
__
__________
___________
__________
___________
__________
_________
RAZÃO SOC
CIAL/ CNPJ/NO
OME DO REPR
RESENTANTE LEGAL/ ASSIN
NATURA
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SEÇÃO
O C-2

D
DECLARAÇ
ÇÃO DE ENQUADR
E
RAMENTO (LEI COM
MPLEMEN
NTAR nº 123/06)
1
[
[EXCLUSIVA
PARA MICR
ROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
O 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
a da Conquistta _____de __
____________
______ de2018
8.
__
__________
___________
__________
___________
__________
_________
RAZÃO SOC
CIAL/ CNPJ/ NOME DO REPR
RESENTANTE LEGAL/ ASSIN
NATURA
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ANEX
XO I
DIS
SPOSIÇÕE
ES GERAIS
S
1. CO
OMPOSIÇÃO
O DO INSTR
RUMENTO CONVOCAT
C
TÓRIO
o convocatório
o é compostto de: SEÇÃO
O A – PREÂ
ÂMBULO; SE
EÇÃO B – DISPOSIÇÕE
D
ES
1.1 O instrumento
ESPECÍFICAS; SE
EÇÃO C – MO
ODELO DE PR
ROPOSTA DE PREÇOS e ANEXOS.
A
a SEÇÃO A – PREÂMBUL
LO - estão pre
escritas, entre outras inform
mações: a regê
ência legal; o órgão/entidad
de
1.2 Na
e seto
or licitante; a modalidade liccitatória e o re
espectivo núm
mero de ordem
m; o número d
do processo ad
dministrativo; o
tipo de
d licitação; o objeto da licittação e a codificação conce
ernente ao certificado de re
egistro; os pre
essupostos para
participação; a opçção quanto à admissão ou vedação a co
onsórcios; o lo
ocal, data e h
horário para início da sessã
ão
ão; o regime de
d execução o
ou forma de fornecimento;
f
públicca; a dotação orçamentária; os requisitoss de habilitaçã
o
prazo do contrato;; a indicação quanto à exigência de ga
arantia do contrato; as condições de re
eajustamento e
ão; o local, horrário e respon
nsável por esclarecimentos e o índice dos apêndices.
revisã
ões, quantitativos, condiçõe
es e caracteríssticas do obje
eto a ser licita
ado, bem com
mo o orçamento
1.3 Ass especificaçõ
estima
ado em planilhas, compõem
m a SEÇÃO B – DISPOSIÇ
ÇOES ESPEC
CÍFICAS, além
m das obrigaçções contratua
ais
especcíficas e as reg
gras sobre garantia do contrato, subcontratação e apresentação de
e amostras ou
u demonstraçã
ão
de com
mpatibilidade,, quando for o caso.
SEÇÃO C – MODELO
M
DE PROPOSTA
P
D PREÇOS compõe-se
DE
c
da SEÇÃO C-1 (MODELO DE DESCRIÇÃ
ÃO
1.4 AS
DA PROPOSTA
P
D PREÇOS E DECLARAÇ
DE
ÇÃO DE ELA
ABORAÇÃO INDEPENDEN
I
NTE DE PRO
OPOSTA) e da
d
SEÇÃ
ÃO C-2 (DEC
CLARAÇÃO DE
D ENQUADR
RAMENTO -L
LEI COMPLEMENTAR nº 123/06,indicando os iten
ns
princip
pais que devem constar nos
n
formulário
os a serem observados
o
pe
elo licitante p
para a aprese
entação de su
ua
propo
osta.

it procedimeental das licitaações, segundo a modalidad
de
1.5 Esste ANEXO I contempla ass cláusulas pertinentes ao iter
licitató
ória assinalada
a na SEÇÃO A – PREÂMBULO.

2. IM
MPEDIMENT
TOS DA PAR
RTICIPAÇÃ
ÃO
mitidas nesta licitação empresas que este
ejam suspensa
as do direito d
de licitar ou contratar
c
com a
2.1 Não serão adm
nistração Públlica, ou as de
eclaradas inidô
ôneas, na form
ma dos inciso
os II e III do art. 186 da Lei estadual nº
n
Admin
9.433//05.
m consonânciia com o art. 200 da Lei estadual
e
nº 9.433/05, fica impedida de participar de licitações e de
d
2.2 Em
contra
atar com a Administração
A
Pública a pessoa jurídica constituída por
p membros de sociedade
e que, em data
anterior à sua criaçção, haja sofrido penalidade
e de suspensã
ão do direito de
d licitar e co
ontratar com a Administraçã
ão
nha sido decla
arada inidônea
a para licitar e contratar e que tenha obje
eto similar ao d
da empresa punida.
ou ten
a
políticco e ao servid
dor público de
d qualquer categoria,
c
natureza ou con
ndição, celebrrar
2.3 É vedado ao agente
contra
atos com a ad
dministração direta
d
ou indire
eta, por si ou como represe
entante de terrceiro, sob pena de nulidad
de,
ressalvadas as exce
eções legais, cconforme o artt. 125 da Lei estadual
e
nº 9.433/05.
2.4 É defeso ao se
ervidor público
o transacionar com o Estado quando pa
articipar de gerência ou ad
dministração de
d
esa privada, de
d sociedade civil ou exerrcer comércio,, na forma do
o inc. XI do art. 176 da Lei
L estadual nº
n
empre
6.677//94.
onsoante o arrt. 18 da Lei estadual
e
nº 9..433/05, não poderá participar, direta ou
u indiretamente, da licitação,
2.5 Co
da exe
ecução de obrras ou serviço
os e do fornecimento de ben
ns a eles nece
essários os demais agentes públicos, assiim
definid
dos no art. 207
2
do mesm
mo diploma, impedidos
i
de contratar co
om a Adminisstração Públicca por vedaçã
ão
constiitucional ou legal.
N
poderá pa
articipar da licitação: a) autor do proje
eto, básico ou
u executivo, p
pessoa física ou jurídica; b)
2.6 Não
empre
esa, isoladame
ente ou em co
onsórcio, resp
ponsável pela elaboração do
o projeto básicco ou executiv
vo ou da qual o
autor do projeto se
eja dirigente, gerente, acio
onista ou dete
entor de maiss de 5% (cincco por cento) do capital co
om
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direito
o a voto ou controlador,
c
re
esponsável técnico ou subccontratado; c)) pessoa física
a ou jurídica que tenha sid
do
indica
ada, nesta messma licitação, como subcontratada de outtra licitante, quando
q
admitid
da a subcontratação.

ROCEDIMEN
NTO DA LIC
CITAÇÃO
3. PR
C
A
APLICÁVEIS
O ELETRÔNIC
CO
AO PREGÃO
3.1 CLÁUSULAS
3.2.1 FASE INICIIAL
a de preço deverá ser envviada até a data
d
e horáriio previstos n
na SEÇÃO A - PREÂMBULO
O,
3.2.1.1 A proposta
esso identificado”, através da
d digitação da
d
exclussivamente porr meio do sisttema eletrônicco, mediante a opção “ace
senha
a de identificaçção do licitante.
3.2.1.1.1O
O licitante devverá clicar na
a opção “ofe
erecer propossta” e preenccher o formulário eletrônicco
apresentad
do na tela com
m os dados pe
ertinentes à su
ua proposta de
e preços.
3.2.1.1.2 No preenchim
mento da prop
posta eletrônicca o licitante deverá, obrig
gatoriamente, mencionar, no
n
NFORMAÇÕE
ES ADICIONA
AIS”, as ESPE
ECIFICAÇÕES,, CARACTERÍS
STICAS e MAR
RCA, bem com
mo
campo “IN
o MODELO
O, TIPO ou RE
EFERÊNCIA, quando
q
for o caso,
c
dos prod
dutos ofertado
os, vedada a identificação
i
d
da
empresa sob
s pena de de
esclassificação
o”.
3.2.1.1.2.1 O não preenchimentto do campo referido no ittem anterior, implicará na desclassificaçã
d
ão
uficiente para classificação
c
d
da proposta”.
da liccitante, face a ausência de informação su
3.2.1.1.3 Após
A
o envio da
d proposta de preço, o licitante deverá manifestar, em
m campo próp
prio do sistem
ma,
o pleno co
onhecimento e atendimentto às exigências de habilitação e demais condições previstas nesste
Edital.
o horário pre
evisto na SEÇ
ÇÃO A - PR
REÂMBULO para
p
início da
a sessão púb
blica do pregã
ão
3.2.1.2 A partir do
ônico, terá lugar à divulga
ação das pro
opostas de preços
p
recebid
das e em pe
erfeita conson
nância com as
a
eletrô
especcificações e condições estabelecidas no ed
dital, as quais serão classificcadas para a e
etapa de lance
es.
S
conside
eradas irregulares e descla
assificadas de
e logo as pro
opostas que não
n
contivere
em
3.2.1.2.1 Serão
informação
o que permita
a a perfeita ide
entificação e/o
ou qualificação
o do objeto prroposto; contiv
verem emend
da,
rasura ou entrelinha, de
e forma a não
o permitir a su
ua compreenssão; apresenta
arem o prazo de validade da
d
e
apresentarem
m prazo de entrega ou de execuçã
ão superior ao
a
proposta inferior ao estabelecido;
do; apresentarem prazo de garantia inferrior ao estabellecido.
estabelecid
etrônico, não cabe
c
desistênccia da propostta.
3.2.1.3 Iniciada a sessão pública do pregão ele
S
que houver
h
interrup
pção da sessã
ão do pregão, os licitantes d
deverão ser no
otificados do dia
d
3.2.1.3.1 Sempre
e hora em
m que a sessão
o terá continuiidade.
2 ETAPA COM
MPETITIVA DE
D LANCES ELETRÔNICOS
S
3.2.2
e
lances exclusiva
amente por meio
m
do sistem
ma
3.2.2.1 Aberta a ettapa competitiva, os licitanttes poderão encaminhar
eletrô
ônico, sendo im
mediatamente informado do
o seu recebime
ento e respecttivo horário de
e registro e va
alor.
erecer lances sucessivos, ob
bservado o ho
orário fixado e as regras de
e aceitação do
os
3.2.2.2 Os licitantes poderão ofe
mos estabelecid
das no edital.
mesm
r
automaticamente os lances em valores su
uperiores aos anteriormente
3.2.2.3 O sistema eletrônico rejeitará
entados pelo mesmo
m
licitante.
aprese
3.2.2.3.1 Não serão re
egistrados, pa
ara o mesmo
o item, 02 (dois)
(
ou ma
ais lances de mesmo valo
or,
ndo aquele que for recebido
o e registrado primeiro.
prevalecen
t
da sessão públicca, os licitante
es serão inform
mados, em tempo real, do valor do menor
3.2.2.4 Durante o transcurso
a
p
pelos
demais liicitantes, veda
ada a identifica
ação do deten
ntor do lance.
lance registrado que tenha sido apresentado
e lances da se
essão pública será encerrad
da mediante aviso
a
de fecha
amento iminente dos lance
es,
3.2.2.5 A etapa de
do pelo sistem
ma aos licitantes, após o que transco
orrerá período
o de tempo d
de até 30 (ttrinta) minuto
os,
emitid
aleato
oriamente, determinado tam
mbém pelo sistema
s
eletrônico, findo o qual será au
utomaticamente encerrada a
recepçção de lances.
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3.2.2.6 Alternativam
mente ao dissposto no item
m anterior, e com justificcativa do preg
goeiro registrada em ata, o
p
ocorrerr por sua decisão, quando ttranscorrido o tempo mínim
mo
encerramento antecipado da sesssão pública poderá
0% (cinquentta por cento
o) do previstto inicialmentte no edital para a sesssão de lance
es, mediante o
de 50
encam
minhamento de aviso de fecchamento imin
nente dos lancces e subseque
ente transcursso do prazo de
e até 30 (trinta)
minuttos, findo o qu
ual será encerrrada a recepçã
ão de lances.
3.2.2.6.1 No
N caso da adoção
a
do rito previsto ne
este item, enccerrada a eta
apa competitiv
va, o pregoeiro
poderá en
ncaminhar, pelo
p
sistema eletrônico, contrapropostta diretamente ao licitan
nte que tenh
ha
apresentad
do o lance de menor valor, bem assim de
ecidir sua aceittação.
mpetitiva e orrdenadas as propostas,
p
o pregoeiro examinará a acceitabilidade da
d
3.2.2.7 Encerrada a etapa com
dindo motivadamente a resp
peito.
primeira oferta quanto ao objeto e valor, decid
ondições e ex
xigências desste
3.2.2.7.1 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às co
nsignarem valor global supe
erior aos pratiicados no merrcado ou, qua
ando for o casso,
Instrumento ou que con
m
defin
nidos e publicados pela SAEB, ou oss fixados pe
ela
superioress aos preços unitários máximos
Administra
ação ou por órgão
ó
oficial competente ou
u, ainda, com os constante
es do sistema de registro de
d
preços.
erão também desclassificad
das as proposttas que consig
gnem preços m
manifestamente inexequíveis,
3.2.2.7.2Se
assim conssiderados aqueles que não venham a terr demonstrada
a sua viabilidade através de
e documentaçã
ão
que comprove que os custos
c
dos insumos são co
oerentes com os de merca
ado e que os coeficientes de
d
ade são comp
patíveis com a execução do objeto do con
ntrato.
produtivida
penas uma offerta, esta pod
derá ser aceitta, desde que atenda todass as condiçõess deste Edital e
3.2.2.8 Havendo ap
mpatível com o valor estimad
do para a conttratação e den
ntro da realida
ade do mercad
do.
seu prreço seja com
ances da sesssão pública ou,
o
3.2.2.9 O pregoeiro anunciará, imediatamentte após o enccerramento da etapa de la
do for o caso, após a negocciação e decisão acerca da aceitação do lance de men
nor valor, a pro
oposta que, em
e
quand
conso
onância com ass especificações contidas ne
este edital, ap
presentou o menor preço.
d empate, rea
al ou ficto, será assegurada
a, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei co
omplementar nº
n
3.2.2.10 Em caso de
06, a preferênccia de contrata
ação para as microempresa
as e empresass de pequeno porte beneficiárias do regim
me
123/0
diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
s
e ficto as siituações em que as pro
opostas apressentadas pela
as
3.2.2.10.1Entendem-se por empate
esas de peque
eno porte sejam até 5% (cin
nco por cento
o) superiores à proposta ma
ais
microemprresas e empre
bem classificada, e emp
pate real as qu
ue sejam iguais.
eno porte ma
ais
3.2.2.10.2Em qualquer das hipótesess de empate,, a microempresa ou emprresa de peque
d preço infe
erior àquela d
de menor va
alor, exequíve
el,
bem classsificada poderá apresentarr proposta de
considerad
da vencedora do
d certame, situação
s
em qu
ue será adjudicado em seu favor o objeto
o licitado.
3.2.2.10.2.1 O direito a oferrtar proposta de
d preço inferrior deverá occorrer no prazzo máximo de 5
ena de preclusão.
(ccinco) minutoss após o encerrramento dos lances, sob pe
3.2.2.10.3 Se a microem
mpresa ou em
mpresa de pequeno porte mais
m
bem classsificada não ex
xercer o direitto,
or aceita, ou se
s for inabilita
ada, será conccedido idênticco direito à microempresa ou
o
ou se sua oferta não fo
d pequeno po
orte subsequente em situaçã
ão de empate, se houver, n
na ordem classsificatória, até
éa
empresa de
apuração de
d uma propo
osta que atend
da às condiçõe
es estabelecida
as neste edital.
3.2.2.10.4 No caso de as microempresas e emprresas de pequ
ueno porte ap
presentar preçços iguais, será
realizado sorteio
s
entre elas
e
para que se
s identifique aquela que primeiro poderá
á apresentar melhor
m
oferta..
3.2.2.10.5 O disposto neste item 3.2.2.10 somente
e se aplica qu
uando a melho
or oferta inicia
al não tiver sid
do
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
3.2.2.11 Ocorrendo
e empresa de
e pequeno po
orte, será ob
bservado o disposto na Le
ei estadual n
nº 9.433/05, procedendo-sse,
ou de
sucesssivamente, a sorteio em ato
a público, para
p
o qual os
o licitantes se
erão convocados, vedado qualquer outro
critério.
ue houver sortteio deverá se
er lavrada ata específica.
3.2.2.12 Sempre qu
das as propo
ostas, se for o caso, e ha
avendo necesssidade de ap
presentação de
d amostras ou
o
3.2.2.13 Reordenad
de, o pregoe
eiro procederá
á em conform
midade com o disposto na
a SEÇÃO B –
demonstração de compatibilidad
POSIÇÕES ES
SPECÍFICAS.
DISP
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3.2.2.14 Sendo ace
eitável a prop
posta de meno
or preço, o licitante detenttor da melhorr oferta deverrá comprovar a
nte a remessa
a da documenttação via fax no prazo de 0
03 horas do en
ncerramento da
d
situaçção de regularridade, median
disputta, obrigando--se a encamin
nhar os origin
nais correspon
ndentes ou có
ópia autentica
ada no prazo máximo de 02
0
(dois) dias úteis do encerramento
o do pregão, como
c
condição
o indispensáve
el para a contratação.
ônico deverá ser
s interrompida, a fim de se aguardar o cumprimento
3.2.2.14.1 A sessão do pregão eletrô
n item 3.2.1.3.1
dos prazoss assinalados, observando-sse o disposto no
3.2.2.14.2 A documenta
ação a que se
e refere este item compree
ende os docu
umentos de habilitação, a
o de Elabora
ação Indepen
ndente de P
Proposta, a Declaração
D
d
de
Proposta de Preços e Declaração
Enquadra
amento (Lei n.° 123/2006) a Declaraç
ção de Pleno
o Conhecime
ento,estaconfforme o mode
elo
constante do Anexo V,
V e, se for o caso, o insstrumento de
e procuração por instrume
ento público ou
o
a, preferencialmente, o conteúdo constan
nte do modelo
o do Anexo II,
I devendo ser
s
particular que contenha
n caso de pro
ocuração partiicular, a prova
a da legitimida
ade de quem o
outorgou os poderes.
anexada, no
3.2.2.14.3 A proposta escrita deve
erá contempla
ar a planilha de custos, com os resp
pectivos valore
es
dos ao valor offertado e regisstrado de men
nor lance.
readequad
u se o licitante desatenderr às exigência
as editalícias, o
3.2.2.15 Se a ofertta de menor valor não forr aceitável, ou
oeiro examina
ará a oferta subsequente,, na ordem de classificação, verifican
ndo a sua aceitabilidade
a
e
prego
proced
dendo à habilitação do proponente, e asssim sucessiva
amente, até a apuração de uma proposta
a que atenda às
à
condiçções estabeleccidas no edita
al, sendo o resspectivo licitan
nte declarado vencedor, ob
bservados os prazos
p
definido
os
no item 3.2.2.14.
ão na compro
ovação da reg
gularidade fiscal
f
das microempresas e empresas de
d
3.2.2.16 A existênccia de restriçã
eno porte ben
neficiárias do regime difere
enciado e favo
orecido da Le
ei Complementtar nº 123/06
6 não implica a
peque
inabilitação automá
ática da licita
ante, em face
e do disposto
o no art. 42 deste diplom
ma, devendo ser
s realizada a
r
de existência
e
d restrição fiscal
de
f
e diferindo-se a com
mprovação da regularidade na
n
habilitação com ressalva
a deste edital.
forma
odas as proposstas forem de
esclassificadas, o pregoeiro poderá suspe
ender o pregão
o e estabelece
er,
3.2.2.17 Quando to
atamente, um
m novo prazo de
d até 30 (trinta) minutos pa
ara o recebimento de novass propostas.
imedia
o que o propo
onente da mellhor oferta ace
eitável atende
e às exigênciass fixadas no edital,
e
o licitante
3.2.2.18 Constatado
d
venccedor.
será declarado
a final da sessão, qualque
er licitante pod
derá manifesta
ar, motivadam
mente, no prazzo
3.2.2.19 Declarado o vencedor, ao
é 10 (dez) min
nutos, a intençção de recorre
er da decisão do
d pregoeiro, observadas as seguintes no
ormas:
de até
3.2.2.19.1 Deverá ser registrada a síntese das razões do re
ecorrente em ata, sendo que
q
a falta de
d
mportará na decadência
d
do
o direito de re
ecurso e, conssequentementte,
manifestaçção imediata e motivada im
na adjudiccação do objetto da licitação ao licitante ve
encedor.
3.2.2.19.2 Manifestada a intenção de
e recorrer, porr qualquer do
os licitantes, se
erá concedido
o o prazo de 03
0
o das razões do recurso, que
q
deverá se
er formulado em documento
(três) diass úteis para a apresentação
próprio no
o sistema ele
etrônico, fican
ndo os demaiis licitantes desde
d
logo in
ntimados para
a apresentare
em
contrarrazõ
ões, se quiserrem, em igual prazo, cuja contagem
c
terá
á início no prim
meiro dia útil subsequente
s
a
ao
do término
o do prazo do recorrente.
3.2.2.19.3 O exame, a instrução e o encaminham
mento dos reccursos à autoridade superio
or do órgão ou
o
entidade promotora
p
da licitação,
l
será realizado pelo
o pregoeiro no
o prazo de até
é 03 (três) dias úteis.
3.2.2.19.4 A autoridade
e superior do órgão promotor do pregão
o terá o prazo
o de até 03 (três)
(
dias úte
eis
dir o recurso.
para decid
3.2.2.19.5 O acolhime
ento do recu
urso importarrá a invalida
ação apenas dos atos in
nsuscetíveis de
d
mento.
aproveitam
oempresas e empresas de
d pequeno porte, benefficiárias do rregime difere
enciado da Lei
L
3.2.2.20 As micro
plementar nº 123/06, cuja habilitação fo
oi procedida com
c
a ressa
alva de existtência de re
estrição fisca
al,
Comp
deverão fazer provva da efetiva regularização
r
da documenta
ação no prazo
o de 2 (dois) dias úteis, cu
ujo termo iniciial
ata em que declarada
d
ven
ncedora, prorrrogável, por igual período, a critério da
a Administraçã
ão
corressponderá à da
Públicca.
3.2.2.20.1 A não-regularização da doccumentação, no
n prazo prevvisto no item a
anterior, impliccará decadênccia
do direito à contratação, sem prejuízo
o das sanções previstas na Lei
L Estadual n
nº 9.433/05.
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3.2.2.21 O pregoeiro poderá, a qualquer tem
mpo, negociar com o proponente da melhor oferta ace
eitável, visand
do
obter preço menor.
umentados no processo resp
pectivo, com vistas
v
à aferiçã
ão
3.2.2.22 Os atos esssenciais do prregão eletrônico serão docu
a regularidade
e pelos agente
es de controle, nos termos da
d legislação pertinente.
p
de sua
ão do lance vencedor,
v
a cclassificação dos
d lances aprresentados e das informaçções relativas à
3.2.2.23 A indicaçã
o pública do pregão deve
erão constar da
d ata divulgada no sistem
ma, sem prejjuízo das dem
mais formas de
d
sessão
publiccidade prevista
as na lei.
3 DA ADJUDICAÇÃO E HO
OMOLOGAÇÃ
ÃO
3.2.3
encedora, para
a posterior ho
omologação do
d
3.2.3.1 O pregoeirro adjudicará o objeto da licitação à proponente ve
ado pela auto
oridade superio
or.
resulta
e dos atos pro
ocedimentais, a
3.2.3.2 Caso tenha havido recurrsos, após deccididos estes e constatada a regularidade
do ao licitante
e vencedor, ho
omologando, em seguida, o procedimento
autoridade superiorr adjudicará o objeto licitad
ório.
licitató
ação e a adjud
dicação do objjeto desta licitação não implicará direito à contratação.
3.2.3.3 A homologa

4. DA
A VERIFICA
AÇÃO, PARA
A CONTRAT
TAÇÃO, DAS
S EXIGÊNCIIAS DIFERIIDAS
4.1 Ap
pós a homologação e adjud
dicação do ob
bjeto, na hipóttese de ter sid
do exigida, na
a SEÇÃO A - PREÂMBULO
P
d
do
instrumento convoccatório, como requisito de habilitação técnica, a indica
ação das insta
alações, do ap
parelhamento e
do pe
essoal técnico,, e tendo o ad
djudicatário ap
presentado de
eclaração form
mal de disponibilidade futurra, deverá fazer
prova, no prazo qu
ue lhe for asssinalado, da efetiva
e
existên
ncia destes, fiicando esclare
ecido que a declaração
d
falssa
o previsto no art.
a 184, V, da
a Lei estadual nº 9.433/05.
caractteriza o ilícito administrativo
4.2 Nã
ão restando co
omprovada a satisfação doss requisitos de
e habilitação diferidos,
d
é faccultado à Adm
ministração, se
em
prejuíízo da aplicaçção das sançõ
ões previstas na legislação
o pertinente, examinar e vverificar a ace
eitabilidade da
as
propo
ostas subseque
entes, na orde
em de classificcação.

5. AL
LTERAÇÕES
S CONTRATUAIS
5.1 A CONTRATADA
A ficará obriga
ada a aceitar nas mesmas condições
c
con
ntratuais, acrésscimos ou sup
pressões que se
s
m no objeto, de
d até 25% (vvinte e cinco por
p cento) do valor inicial atualizado do ccontrato, na fo
orma do §1º do
d
fizerem
art. 14
43 da Lei esta
adual nº 9.433
3/05.
5.1.1 As supressões poderão
p
ser superiores
s
a 25%, desde que haja ressultado de accordo entre os
o
contra
atantes.
5.2 A variação do valor
v
contratua
al para fazer face
f
ao reajusste de preços previsto no prróprio contrato
o, quando forr o
ões, compensações ou ape
enações finan
nceiras decorrrentes das co
ondições de pagamento
p
ne
ele
caso, as atualizaçõ
mo o empenho
o de dotações orçamentárias suplementarres até o limitte do seu valo
or corrigido, nã
ão
previsstas, bem com
caractterizam altera
ação do mesm
mo, podendo ser registrados por simple
es apostila, dispensando a celebração de
d
aditam
mento.
5.3 Viisando à man
nutenção das condições
c
da proposta durante o curso da execução do contrato os
o preços serã
ão
corrigidos conforme
e descrito na SEÇÃO
S
A – PREÂMBULO.

6. FIISCALIZAÇÃ
ÃO DO CON
NTRATO E RECEBIMEN
R
TO DO OBJJETO
6.1 Co
ompetirá à CO
ONTRATANTE proceder ao acompanhame
a
ento da execu
ução do contra
ato, na forma
a do art. 154 da
d
Lei estadual
e
9.433
3/05, ficando
o esclarecido que a ação
o ou omissã
ão, total ou parcial, da fiscalização da
d
CONT
TRATANTE não
o eximirá a CO
ONTRATADA de
d total respon
nsabilidade na execução do contrato.
p parte da CONTRATADA
C
ocorre com a efetiva presta
ação do serviçço,
6.2 O adimplemento da obrigação contratual por
bra, a entrega
a do bem, asssim como qu
ualquer outro evento contrratual cuja occorrência este
eja
a realização da ob
o de documen
nto de cobrançça, consoante o art. 8º, inc.. XXXIV, da Le
ei estadual 9.4
433/05.
vinculada à emissão
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6.3 Cu
umprida a obrrigação pela CONTRATADA
C
, caberá à CO
ONTRATANTE proceder ao rrecebimento do
d objeto, a fim
de afe
erir se os servviços ou forne
ecimentos fora
am efetuadoss, para efeito de emissão da habilitação de pagamentto,
conforrme o art. 154
4, inc. V, e artt. 155, inc. V, da Lei estadual 9.433/05.
o o disposto no
n art. 161 da
a Lei estadual 9.433/05, ob
bservando-se os
o
6.4 O recebimento do objeto se dará segundo
ntes prazos, se
e outros não
o houverem sido
s
fixados na SEÇÃO B – DISPOSIÇ
ÇÕES ESPECÍFICAS.
seguin
6.4.1se a verificação da
a conformidad
de do objeto com a especcificação, bem
m assim do cu
umprimento da
as
obrigaçõess acessórias pu
uder ser realizzada de imedia
ato, será proccedido de logo
o ao recebimen
nto definitivo;
6.4.2quand
do, em razão
o da natureza
a, do volume, da extensão
o, da quantida
ade ou da co
omplexidade do
d
objeto, nã
ão for possíve
el proceder-se
e a verificação
o imediata de
e conformidad
de, será feito o recebimento
provisório,, devendo ser procedido ao recebimento definitivo
d
no prazo
p
de 15 (q
quinze) dias.
o definitivo de
d obras, com
mpras ou se
erviços, cujo valor do objeto seja sup
perior ao limite
6.5 O recebimento
estabe
elecido para a modalidade
e de convite,, deverá ser confiado a uma
u
comissão
o de, no mín
nimo, 03 (trê
ês)
memb
bros.
e grande vulto
o, o recebimen
nto definitivo far-se-á
f
media
ante termo circunstanciado e,
6.6 Trratando-se de aquisições de
nos de
emais, median
nte recibo.
a conclusão do
d recebimen
nto definitivo sem qualquerr manifestaçã
ão do órgão ou
o
6.7 Esgotado o prazo total para
ade CONTRAT
TANTE, conside
erar-se-á defin
nitivamente acceito o objeto contratual, pa
ara todos os efeitos.
e
entida
om a conclusã
ão da etapa do
o recebimento
o definitivo, a CONTRATADA
A estará habilitada a aprese
entar as nota((s)
6.8 Co
fiscal (is)/fatura(s) para pagamen
nto.

7. CO
ONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 Os
O pagamento
os devidos à CONTRATADA
C
A serão efetua
ados através de ordem ba
ancária ou cré
édito em conta
corren
nte, no prazo não superior a 08 (oito) dia
as úteis, conta
ado da data da
a apresentação da fatura, após concluído
oo
recebimento definittivo, em conso
onância com o disposto no art.
a 6º, § 5º; art. 8º, XXXIV
V; art. 79, XI, “a”; art. 154, V
e art. 155, V da Lei estadual nº. 9.433/05.
d
ser apresentada
a(s) para paga
amento após a conclusão da
d
7.2 A((s) nota(s) fisscal(is)/fatura((s) somente deverá(ao)
etapa do recebimen
nto definitivo, indicativo da satisfação pe
ela CONTRATA
ADA de todas as obrigaçõess pertinentes ao
a
o contratado.
objeto
ota fiscal/fatura seja aprese
entada antes do prazo defiinido para reccebimento deffinitivo, o prazzo
7.3 Aiinda que a no
para pagamento
p
so
omente fluirá após
a
o efetivo atesto do reccebimento defiinitivo.
C
TE descontará da fatura me
ensal o valor correspondent
c
te às faltas ou
u atrasos no cumprimento
c
d
da
7.4A CONTRATANT
obriga
ação, com basse no valor do preço vigente
e.
7.5 A(s)
A
nota(s) fiscal(is)/fatur
f
ra(s) deverá(a
ao) estar aço
ompanhadas da documenttação probató
ória pertinentte,
relativva ao recolhim
mento dos impostos relacionados com a obrigação.
E havendo alguma
a
pendê
ência impedittiva do pagam
mento, a exe
emplo de erro
o na apresen
ntação da no
ota
7.6 Em
fiscal//fatura ou doss documentoss pertinentes à contratação
o, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
d
despe
esa, como ob
brigações fina
anceiras pend
dentes, decorrentes de penalidade
p
im
mposta ou in
nadimplência, o
pagam
mento ficará sobrestado
s
até
é que a CONTRATADA proviidencie as me
edidas saneado
oras. Nesta hipótese, o prazzo
para pagamento in
niciar-se-á apó
ós a comprovvação da regu
ularização da situação, não
o acarretando qualquer ônu
us
NTE.
para a CONTRATAN
evistas na legislação especíífica sujeitar-se
e-ão à emissã
ão de nota fisccal eletrônica.
7.7 Ass situações pre
os pagamento
os devidos pe
ela Administração, em casso de mora, será calculad
da
7.8 A atualização monetária do
consid
derando a datta do vencime
ento da obriga
ação e do seu efetivo pagam
mento, de aco
ordo com a va
ariação do INP
PC
do IBG
GE pro rata te
empore.
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7.9 Nas compras para
p
entrega imediata, asssim entendidas aquelas com
m prazo de e
entrega até 15 (quinze) dia
as
dos da data da
d celebração
o do ajuste, será
s
dispensad
da a atualizaçção financeira
a corresponde
ente ao períod
do
contad
comprreendido entre
e as datas do
o adimplementto e a previstta para o paga
amento, desd
de que não su
uperior a quinzze
dias, em
e conformidade com o incc. II do art. 82
2 da Lei nº 9.4
433/05.

8. PE
ENALIDADE
ES
8.1 Constituem
C
ilíccitos administtrativos as co
ondutas previstas nos artss. 184 e 185
5 da Lei esta
adual 9.433/0
05,
sujeita
ando-se os in
nfratores às cominações
c
le
egais, especia
almente as de
efinidas no art. 186 do mesmo
m
diplom
ma,
garantida a prévia e ampla defessa em processo
o administrativo.
8.2 A recusa à assiinatura do con
ntrato e a inexecução contrratual, inclusivve por atraso injustificado na
n execução do
d
contra
ato, ensejarão
o a aplicação da pena de multa, obserrvados os parrâmetros esta
abelecidos nessta seção, se
em
prejuíízo, na segunda hipótese, da rescisão unilateral
u
do contrato,
c
a qu
ualquer tempo
o, e a aplicaçção das dema
ais
sançõ
ões previstas na
n Lei estadual nº 9.433/05.
8.2
2.1 Em caso de
d recusa do adjudicatário
a
e firmar o co
em
ontrato, será aplicada
a
multa
a no percentua
al 10% (dez por
ce
ento) incidente
e sobre o valor global do contrato.
2.2 Em caso de
d descumprim
mento total da
a obrigação prrincipal, será aplicada
a
multa
a no percentua
al 10% (dez por
8.2
ce
ento) incidente
e sobre o valor global do contrato.
da obrigação
2.3 Caso o cumprimento
c
o principal, um
ma vez inicia
ado, seja desccontinuado, será
s
aplicado o
8.2
pe
ercentual 10%
% (dez por cento) sobre o saldo do conttrato, isto é, sobre a difere
ença entre o valor global do
d
co
ontrato e o valor da parte do
o fornecimento
o ou do serviçço já realizado
o.
2.4 Em caso de atraso no
o cumprimento
o da obrigaçã
ão principal, será
s
aplicado o percentual de 0,3% (trê
ês
8.2
dé
écimos por ce
ento) ao dia, até
a o trigésim
mo dia de atra
aso, e de 0,7%
% (sete décim
mos por cento
o) por cada dia
d
su
ubsequente ao
o trigésimo, ca
alculados sobre
e o valor da parcela do forn
necimento ou d
do serviço em
m mora.
2.5Na hipótesse do item an
nterior, se a multa
m
moratórria atingir o patamar
p
de 10
0% (dez por cento)
c
do valor
8.2
glo
obal do contra
ato, deverá, salvo
s
justificattiva escrita de
evidamente fu
undamentada, ser recusado
o o recebimento
do
o objeto, sem prejuízo da ap
plicação das demais sanções previstas na
a lei.
2.6 Para os ca
asos de mero atraso ou ina
adimplemento
o de obrigação
o acessória, asssim considerada aquela qu
ue
8.2
co
oadjuva a prin
ncipal, deverá ser observad
do o que for estipulado na
a SEÇÃO B – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICA
AS
de
este instrumen
nto convocatórrio.
2.7 Na hipótesse de o contra
atado se nega
ar a efetuar o reforço da caução, dentro d
de 10 (dez) dias contados da
d
8.2
da
ata de sua con
nvocação, será
á aplicada mu
ulta no percen
ntual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o
va
alor global do contrato.
c
2.8 As multas previstas nestes itens não
n
têm carátter compensa
atório e o seu
u pagamento não eximirá a
8.2
CO
ONTRATADA da
d responsabilidade por perdas e danos decorrentes
d
da
as infrações co
ometidas.
8.2
2.9 A multa, aplicada apó
ós regular pro
ocesso admin
nistrativo, será
á descontada
a da garantia do contratad
do
faltoso, sendo certo que, se
e o seu valor exceder ao da
d garantia prestada,
p
se e
exigida, além de perde-la, a
ONTRATADA responderá
r
pe
ela sua difere
ença, que será descontada dos pagame
entos eventualmente devido
os
CO
pe
ela administração ou, ainda
a, se for o casso, cobrada ju
udicialmente. Acaso não te
enha sido exig
gida garantia, à
Ad
dministração se
s reserva o direito
d
de desccontar diretam
mente do paga
amento devido
o à CONTRAT
TADA o valor de
d
qu
ualquer multa porventura im
mposta.
erá advertido verbalmente o licitante cuja
a conduta vise
e perturbar o bom andamento da sessão
o, podendo esssa
8.3 Se
autoridade determin
nar a sua retirrada do recintto, caso persissta na conduta
a faltosa.
erão punidos com a pena de suspensão
o temporária do
d direito de licitar e impe
edimento de contratar
c
com a
8.4 Se
Admin
nistração os que incorrerem
m nos ilícitos previstos
p
nos incisos VI e VIII do art. 184
4 e I, IV, VI e VII do art. 18
85
da Leii estadual nº 9.433/05.
9
S
punidoss com a pena
a de declaraçção de inidon
neidade para licitar e conttratar com a Administração,
8.5 Serão
enqua
anto perdurare
em os motivo
os determinan
ntes da puniçã
ão ou até que
e seja promovvida a reabilittação perante a
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autoridade compete
ente para aplicar a punição, os que incorrram nos ilícito
os previstos nos incisos I a V do art. 184
4e
85 da Lei esta
adual nº 9.433
3/05.
II, III e V do art. 18
ara a aplicaçã
ão das penaliidades previsttas serão leva
ados em contta a natureza
a e a gravidade da falta, os
o
8.6 Pa
prejuíízos dela advin
ndos para a Ad
dministração Pública
P
e a reincidência na prática
p
do ato
o.

9. RE
ESCISÃO
9.1 Quando a rescissão ocorrer co
om base nos incisos I e XVII a XX do art. 167 da Lei esstadual nº 9.43
33/05, sem qu
ue
c
da CONT
TRATADA, serrá esta ressarccido dos preju
uízos regularm
mente comprovvados que hou
uver sofrido, na
n
haja culpa
forma
a do § 2º do art. 168 do me
esmo diploma.
9.2 Quando a rescissão ocorrer co
om base nos incisos I e XVII a XX do art. 167 da Lei esstadual nº 9.43
33/05, sem qu
ue
c
da CONT
TRATADA, serrá esta ressarccido dos preju
uízos regularm
mente comprovvados que hou
uver sofrido, na
n
haja culpa
forma
a do § 2º do art. 168 do me
esmo diploma.

10. REVOGAÇÃO
R
O – ANULAÇ
ÇÃO
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.

11. IMPUGNAÇÕ
I
ÕES
11.1 CLÁUSULAS APLICÁVEIS
S AO PREGÃO
O PRESENCIIAL.
1 Até 02 (dois) dias úteis an
ntes da data fiixada para a realização
r
da sessão
s
pública
a do pregão, qualquer
q
pesso
oa
11.1.1
poderrá solicitar escclarecimentos,, providênciass ou impugnar o ato convo
ocatório do Prregão, cabend
do ao pregoeiro
decidir sobre a petição no prazo de 01 (um) diia útil.
11.1.2
2 Acolhida a petição
p
contra o ato convoca
atório, será de
esignada nova data para rea
alização do certame.

12. DISPOSIÇÕ
D
ÕES FINAIS
12.1 CLÁUSULAS APLICÁVEIS
S AO PREGÃO
O PRESENCIIAL E ELETRÔ
ÔNICO.
12.1.1
das proposta
1 A qualquerr tempo, ante
es da data fixada
f
para apresentação
a
as, poderá o pregoeiro, se
s
necesssário, modificar este Edital,, hipótese em que deverá proceder
p
à divulgação, reab
brindo-se o pra
azo inicialmente
estabe
elecido, exceto
o quando, inq
questionavelme
ente, a alteraçção não afetarr a formulação
o das proposta
as.
12.1.2
2 O pregoeiro
o poderá em qualquer fasse da licitação, suspender os trabalhoss, procedendo
o o registro da
d
suspe
ensão e a convocação parra a continuidade dos me
esmos, bem como promovver diligências destinadas a
esclarrecer ou a co
omplementar a instrução do processo licitatório, desde que nã
ão implique em
e inclusão de
d
docum
mento ou inforrmação que de
everia constarr originariamente da propossta.
12.1.3
3 O pregoeiro
o, no interessse da Admin
nistração, pod
derá relevar falhas
f
meramente formais constantes da
d
docum
mentação e proposta,
p
desd
de que não comprometam
c
a lisura do procedimento
o ou contrarie
em a legislaçã
ão
pertin
nente.
12.1.4
4 Os casos om
missos serão diirimidos pelo pregoeiro,
p
com
m observância
a da legislação
o em vigor.
12.1.5
5 Para quaisqu
uer questões judiciais
j
oriun
ndas do presen
nte Edital, pre
evalecerá o Fo
oro da Comarcca de Vitória da
d
Conqu
uista, Estado da
d Bahia, com
m exclusão de qualquer
q
outro
o, por mais prrivilegiado que
e seja.

I
ÕES E ESCL
LARECIMEN
NTOS ADICIIONAIS
13. INFORMAÇÕ
As infformações e esclarecimenttos necessário
os ao perfeito
o conhecimento do objeto desta licitaçã
ão poderão ser
s
presta
ados no local e horário indiccados na SEÇÃ
ÃO A-PREÂM
MBULO e no portal
p
www.co
omprasnet.ba.gov.br.
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ANEXO
O II
MODE
ELO DE PR
ROCURAÇ
ÇÃO
Modalidade de Licitação

Número
o

Atravé
és do presentte instrumento
o, nomeamos e constituímo
os o(a) Senho
or(a) ......................................................,
(nacio
onalidade, esttado civil, proffissão), portad
dor do Registtro de Identid
dade nº .............., expedid
do pela ..........,
devida
amente inscrito no Cadasttro de Pessoa
as Físicas do Ministério da Fazenda, sob
b o nº ....., residente
r
à ru
ua
...................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorrgamos amplo
os poderes para
o procedimentto licitatório in
ndicado acima
a, conferindo-lhe poderes pa
ara:
praticar todos os attos relativos ao
ntra-arrazoar, assinar conttratos, negociar
(apressentar propossta de preçoss, interpor reccursos e desisstir deles, con
preçoss e demais co
ondições, conffessar, firmar compromissos
c
s ou acordos, receber e darr quitação e praticar todos os
o
demais atos pertine
entes ao certame etc.).
Vitória da
a Conquista – BA, _____de ___________
________ de 2
2018.
__
__________
___________
__________
___________
__________
_________
RAZÃO SOC
CIAL/ CNPJ/ NOME DO REPR
RESENTANTE LEGAL/ ASSIN
NATURA
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ANEXO
O III
Modalidade de Licitação

Número
o

MODE
ELO DE DE
ECLARAÇ
ÇÃO QUAN
NTO À REG
GULARIDADE FISC
CAL
(
(LEI
COM
MPLEMENT
TAR nº 12
23/06)
[
[EXCLUSIVA
PARA MICR
ROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
O PORTE]
umprimento à cláusula XII-2.1.1 da SEÇÃ
ÃO A – PREÂM
MBULO do insstrumento con
nvocatório acim
ma identificado,
Em cu
decla
aramos, para os efeitos da Lei Compleme
entar nº 123/0
06:
(

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

(

) Haver res
strição na co
omprovação da nossa re
egularidade fiscal, a cuja regularizaçã
ão procederem
mos no
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo term
mo inicial corre
esponderá à da
ata da declara
ação do vence
edor, ou do re
esultado
o, se houver.
do julgamento de recurso
Vitória da
a Conquista – BA, _____de ___________
________ de 2
2018.
__
__________
___________
__________
___________
__________
_________
RAZÃO SOC
CIAL/ CNPJ/ NOME DO REPR
RESENTANTE LEGAL/ ASSIN
NATURA
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ANEXO
O IV
MODELO DE PROV
VA HABILIITAÇÃO – PROTEÇ
ÇÃO AO
TRA
ABALHO DO
D MENOR
R
Modalidade de Licitação

Número
o

Declarramos, sob ass penas da lei, em atendim
mento ao quan
nto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituiçã
ão
Federal, para os fin
ns do disposto
o no inciso V do
d art. 98 da Lei estadual nº
n 9.433/05, q
que não emprregamos menor
balho noturno,, perigoso ou insalubre,
de 18 anos em trab

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
a Conquista – BA, _____de ___________
________ de 2
2018.
__
__________
___________
__________
___________
__________
_________
RAZÃO SOC
CIAL/ CNPJ/ NOME DO REPR
RESENTANTE LEGAL/ ASSIN
NATURA
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ANEXO
OV
M
MODELO
D DECLAR
DE
RAÇÃO DE PLENO CONHECIIMENTO
Modalidade de Licitação

Número
o

DECLARAÇÃO
O DE PLEN
NO CONHECIMENT
TO
[EXCLUSIVA
A PARA O PR
REGÃO ELETR
RÔNICO]

Em cu
umprimento do
o art. 121, VIIII, da Lei esta
adual nº 9.433
3/05, e em facce do quanto d
disposto no arrt. 184, inc. V, e
no artt. 194 do mesmo diploma estadual, decla
aramos:
(

(

)

)

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

a Conquista – BA, _____de ___________
________ de 2
2018.
Vitória da
__
__________
___________
__________
___________
__________
_________
RAZÃO SOC
CIAL/ CNPJ/ NOME DO REPR
RESENTANTE LEGAL/ ASSIN
NATURA
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ANEXO VI
V – Minu
uta do Con
ntrato
CONT
TRATO No___
_/___
Contrato que en
ntre si fazem
m, de um lad
do, a
UNIIVERSIDADE ESTADUAL DO
D SUDOESTE
E DA
BAH
HIA - UESB e, de outro lado, a emp
presa
____
____________
___________, na forma abaixo:

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
D SUDOEST
TE DA BAHIA - UESB, Autarquia Estad
dual vinculada
a à Secretaria da
ação do Estad
do da Bahia, instituída pela
a Lei Delegad
da n.º 12, de
e 30 de dezem
mbro de 1980
0, autorizada pelo
Educa
Decre
eto Federal n.ºº 94.250, de 22
2 de abril de 1987, reorganizada pela Le
ei Estadual nºº 13.466, de 22
2 de dezembrro de
2015, credenciada através do Decreto
D
Estadu
ual n.º 7.344
4, de 27 de maio
m
de 1998,, e recredencciada pelo Decreto
ual n.º 16.825
5, de 04 de ju
ulho de 2016, com sede e foro
f
no Km 04
4 da Estrada d
do Bem Quere
er, no município de
Estadu
Vitória
a da Conquissta, Estado da
d Bahia, insccrita no CNP
PJ/MF sob n.ºº 13.069.489//0001-08, adiante denominada
CONT
TRATANTE, rep
presentado pe
elo seu Reitorr, Prof. Dr. LU
UIZ OTÁVIO DE
D MAGALHÃE
ES, brasileiro, casado, resid
dente
na cid
dade de Vitóriia de Conquissta, portador da
d Carteira de
e Identidade RG n.º 03943
3510-53, expe
edida pela SSP
P/BA,
inscritto no CPF/MF
F sob nº. 691
1.744.075-20,, e a empressa _________
_____, inscrita
a no CNPJ/MF
F sob nº ___
____,
Inscriçção Estadual//Municipal nºº ________, situada à ____________
_
_____, adjudicatária venccedora do Prregão
Eletrô
ônico nº ____
__, Processo Administrativvo nº ______
___, neste atto representa
ado pelo Sr. ___________
____,
portad
dor da Carte
eira de Identidade nº ___
______, expe
edida ______
__________, inscrito no CPF/MF
C
sob o nº
_____
________, dorravante denom
minada apenas CONTRATA
ADA, celebram
m o presente C
Contrato, que se regerá pella Lei
Estadu
ual nº 9.433/2
2005, mediantte as cláusulass e condições a seguir ajusttadas:
USULA PRIME
EIRA – DO OBJETO
O
CLÁU
ntrato a aquisição de MateriialPermanente
e (Veículo), mo
odelo _______
_, ano _____,, para
Constitui objeto do presente Con
da da CONTR
RATANTE, de
e acordo com
m as especifica
ações e cond
dições constan
ntes na Seção
o B atender à demand
a
p
pela
CONTRA
ATADA, que fiicam fazendo parte
Dispossições Específficas do Editall e na Propostta de Preços apresentada
integrrante deste Instrumento, ind
dependente de transcrição.
meira – A CONTRATADA ficará
f
obrigad
da a aceitar na
as mesmas co
ondições contratuais, acréscimos
Subcláusula Prim
e se fizerem no
o objeto, de até
a 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualiza
ado deste Con
ntrato,
ou supressões, que
1 da Lei Esttadual n.º 9.43
33/05.
na forrma dos §§ 1ºº e 2° do art. 143
unda – As su
upressões pod
derão ser sup
periores a 25%
% (vinte e ciinco por cento
o) desde que
e haja
Subcláusula Segu
ado de acordo
o entre os con
ntratantes.
resulta
ceira – É veda
ada a subconttratação parcia
al do objeto, a associação da CONTRAT
TADA com ou
utrem,
Subcláusula Terc
nsferência, to
otal ou parcia
al deste Con
ntrato, bem como a fusão, cisão ou
u incorporaçã
ão da
a cesssão ou tran
CONT
TRATADA, nã
ão se responssabilizando a CONTRATAN
NTE por nenh
hum comprom
misso assumid
do por aquela
a com
terceiros.
este Contrato não podem sofrer
s
solução de continuida
ade durante to
odo o
Subcláusula Quarta – Os servviços objeto de
o ser executa
ados por emp
pregados da CONTRATAD
C
DA, sob inteirra responsabillidade
prazo da sua vigência, devendo
onal e operacional desta, mediante
m
víncu
ulo de subordinação dos tra
abalhadores p
para com a em
mpresa contra
atada,
funcio
sob oss quais mante
erá estrito e exxclusivo contro
ole.
CLÁU
USULA SEGUN
NDA – DO PR
RAZO
a deste Contra
ato será de 12
2 (doze) mese
es, contados a partir da data de sua assinatura, admittindoO prazo de vigência
s prorrogação nos termo
os do inciso II do art. 140, da Lei Estadu
ual nº 9.433/0
05, observado
o o estabelecid
do no
se a sua
caputt e no § único do art. 142 deesta Lei.
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Subcláusula Prim
meira – A prorrogação do prazo
p
de vigên
ncia, nos term
mos do inciso III do art. 140 da Lei Estadu
ual n°
c
à obtenção de
e preços e condições mais vantajosas e deverá ser re
ealizada atravvés de
9.433//2005, está condicionada
termo
o aditivo.
unda – A variação do valo
or contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto
p
no prróprio
Subcláusula Segu
ato, as atualiizações, comp
pensações ou apelações financeiras deccorrentes dass condições de pagamento
o nele
Contra
previsstas, bem com
mo o empenho
o de dotações orçamentáriias suplementtares até o lim
mite do seu valor
v
corrigido
o, não
caractterizam altera
ação do mesmo, podendo
o ser registra
ados por simples apostila,, dispensando
o a celebraçã
ão de
aditam
mento.
USULA TERCE
EIRA – DO PREÇO
CLÁU
or global destte Contrato é de R$ _____
____________
_(__________
____________
__________), a ser pago após a
O valo
efetiva
a entrega do veículo,
v
obserrvando o valorr constante na
a Proposta de Preços aprese
entada pela CO
ONTRATADA
A.
ca – Nos preço
os previstos neste
n
Contrato
o estão incluídos todos os custos com ma
aterial de conssumo,
Subcláusula Únic
os, encargos sociais, prevvidenciários e trabalhistas de todo o pessoal da C
CONTRATAD
DA, como tam
mbém
salário
fardam
mento, transp
porte de qualquer natureza, materiais em
mpregados, incclusive ferrame
entas, utensíliios e equipam
mentos
utilizados, depreciação, aluguéis,, administraçã
ão, impostos, taxas, emolum
mentos e qua
aisquer outros custos que, direta
d
diretamente, se
s relacionem com o fiel cum
mprimento pela CONTRATA
ADA das obrig
gações.
ou ind
USULA QUAR
RTA – DA DOT
TAÇÃO ORÇA
AMENTÁRIA
CLÁU
espesas para o pagamento deste Contra
ato correrão por
p conta doss recursos de Dotação Orça
amentária a seguir
s
As de
especcificados:
a) Unidade Orçame
entária: _____
______;
b) Ele
emento de Desspesa: ______
______;
c) Desstinação de Re
ecurso: _____
____________
__;
d) Pro
ojeto/Atividade
e: _________.
USULA QUINT
TA – DO PAG
GAMENTO
CLÁU
onsonância co
om o § 5º do
o art. 6º, com
mbinado com
m a letra “a” do inciso XI do art. 79 da
a Lei 9.433/0
05, os
Em co
pagam
mentos devido
os à CONTRA
ATADA serão efetuados atrravés de orde
em bancária o
ou crédito em conta correntte, no
prazo não superiorr a 08 (oito) dias, contado
os da data da apresentação
o da Nota Fisscal/Fatura, e após devidam
mente
ada, a execuçã
ão contratual, desde que nã
ão haja pendência a ser regularizada pela
a CONTRATA
ADA.
atesta
meira – A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente devverá(ao) ser a
apresentada(ss) para pagam
mento
Subcláusula Prim
definitivo, ind
a etapa do recebimento
r
dicativo da satisfação pela
a CONTRATA
ADA de toda
as as
após conclusão da
ações pertinen
ntes ao objeto
o contratado.
obriga
unda– Ainda que a nota fiscal/fatura se
eja apresentad
da antes do prazo definitivo
o para recebim
mento
Subcláusula Segu
p
pagamen
nto somente fluirá após o effetivo atesto do
d recebimento
o definitivo.
definittivo, o prazo para
Subcláusula Terç
ça– A CONTR
RATADA suje
eitar-se-á nass hipóteses prrevistas, à em
missão de notta fiscal eletrô
ônica,
observvando o dispo
osto na legislaçção específica
a.
arta– Em havvendo alguma
a pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirrá a partir de
e sua
Subcláusula Qua
arização por parte da CONT
TRATADA.
regula
nta– A atualizzação monetá
ária dos pagam
mentos devidos pela CONT
TRATANTE, em caso de mora,
m
Subcláusula Quin
c
conssiderando a data do vencim
mento da obriigação e do seu pagamento
o, de acordo com a variaçã
ão do
será calculada
INPC do IBGE pro rata
r
tempore.
pras para entrega imediata
a, assim enten
ndidas aquela
as com prazo de entrega até
a 15
Subcláusula Sextta– Nas comp
ados da data da celebração
o do ajuste, será dispensad
da a atualizaçã
ão financeira corresponden
nte ao
(quinzze) dias conta
períod
do compreend
dido entre as datas do adimplemento e a prevista pa
ara o pagame
ento, desde que
q
não superior a
quinze
e dias, em con
nformidade co
om o inc. II do
o art. 82 da Le
ei no 9.433/05.
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USULA SEXTA
A – DA MANU
UTENÇÃO DA
AS CONDIÇÕ
ÕES DA PROP
POSTA – REA
AJUSTAMENT
TO E REVISÃ
ÃO
CLÁU
eços são fixoss e irreajustávveis durante o transcurso do
o prazo de 12 meses da data da apresen
ntação da prop
posta,
Os pre
após o que a conce
essão de reaju
ustamento, no
os termos do in
nciso XXV do art. 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 preço
os, nos termo
os do inciso XXVI
X
do art. 8
8º da Lei Esta
adual nº 9.43
33/05,
Subcláusula Prim
depen
nderá de requerimento do in
nteressado qu
uando visar re
ecompor o pre
eço que se tornou insuficien
nte, instruído com
c
a
docum
mentação que comprove o desequilíbrio
d
e
econômico-fina
anceiro deste Contrato.
equerimento de
d revisão de
e preços deve
erá ser formu
ulado pela co
ontratada no prazo
Subcláusula Segunda – O re
mo de um ano
o a partir do fa
ato que a enssejou, sob pen
na de decadên
ncia, em conso
onância com o art. 211 da Lei no
máxim
10.406/02.
ceira – A reviisão de preços pode ser insstaurada pela CONTRATA
ANTE quando possível a red
dução
Subcláusula Terc
eço ajustado para
p
compatib
bilizá-lo ao valor de mercado ou quando houver diminu
uição, devidam
mente compro
ovada,
do pre
dos preços
p
dos inssumos básicoss utilizados no
o contrato, co
onforme o artt. 143, inc. III, alínea “e”, da Lei Estadu
ual no
9.433//05.
USULA SÉTIM
MA – DAS OB
BRIGAÇÕES DA
D CONTRAT
TADA
CLÁU
NTRATADA, além das obrigações especiificadas no pre
esente Instrum
mento, compro
omete-se a:
A CON
ornecer oveícu
ulo de acordo com as especcificações técn
nicas constanttes no Edital d
de licitação e neste
n
Contrato
o, nos
a) fo
lo
ocais determin
nados, nos dias e nos turrnos e horários de expediiente do Cam
mpus Universittário de Vitórria da
C
Conquista
da CONTRATANT
C
TE;
b) ze
elar pela boa e completa execução
e
deste Contrato e facilitar, por todos
t
os meio
os ao seu alca
ance, a ampla ação
fiscalizadora dos
d
prepostoss designadoss pela CONT
TRATANTE, atendendo p
prontamente às observaçõ
ões e
e
exigências
que
e lhe forem sollicitadas
c) comunicar à CO
ONTRATANT
TE qualquer an
normalidade que
q interfira no
o bom andamento deste Co
ontrato;
esponder judiicial e finance
eiramente, se
em prejuízo de medidas ou
utras que posssam ser ado
otadas, por to
odo e
d) re
qualquer dano
o ou prejuízo que, a qualq
quer título, viier a causar à CONTRAT
TANTE, à Uniião, ao Estado, ao
M
Município
ou a terceiros, em
e função da execução do
d objeto do
o presente Co
ontrato, por sua culpa, ou em
consequência de erros, imp
perícia própria
a ou de auxiiliares que esstejam sob su
ua responsabiilidade, bem como
essarcir o equ
uivalente a to
odos os dano
os decorrentess de paralisaçção ou interru
upção dos serviços contrattados,
re
e
exceto
quanto
o isto ocorrerr por exigênccia 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
durantte toda a exe
ecução deste Contrato, em
m compatibilida
ade com as o
obrigações asssumidas, todas as
e) manter
condições de habilitação
h
e qualificação exigidas na licita
ação;
p
e manter atualizadas todas as licenças e alvarás juntto às repartiçõ
ões competen
ntes, necessárrios à
f) providenciar
e
execução
deste
e Contrato;
g) efetuar
e
pontua
almente o pag
gamento de to
odas as taxas e impostos qu
ue incidam ou
u venham a in
ncidir sobre ass suas
atividades e/ou
u sobre a execução do obje
eto do presente Contrato, bem
b
como obsservar e respe
eitar as Legislações
F
Federal,
Estadu
ual e Municipa
al, relativas ao
o objeto deste Contrato;
h) adimplir os forrnecimentos exigidos
e
pelo Instrumento Convocatório e pelos quais se obriga, visando à pe
erfeita
e
execução
deste
e Contrato;
i) promover,
p
por sua conta em
m risco, o transsporte do veículo objeto desste Contrato;
j) executar,
e
quan
ndo for o casso, a montage
em dos equip
pamentos, de acordo com as especifica
ações e/ou no
ormas
e
exigidas,
utilizando ferrame
entas apropria
adas e dispon
ndo de infrae
estrutura e equipe técnica
a necessária à sua
e
execução;
k) atender com presteza as recclamações da CONTRATAN
NTE, providenciando a imed
diata troca, àss suas expensa
as, do
b
bem
que vier a ser recusado
o;
l) dispor de meio
os de comunica
ação para rece
ebimento da solicitação
s
do veículoa ser fo
ornecido;
b
que vier a ser recusado
o;
m) trrocar, as suas expensas, o bem
n) oferecer
o
garantia aos bens objeto
o
deste Contrato,
C
atrav
vés de rede au
utorizada do fa
abricante, iden
ntificando-a;
o) manter,
m
sob su
ua exclusiva re
esponsabilidad
de, toda a sup
pervisão, direçção e mão-de-obra para ex
xecução completa e
e
eficiente
do tra
ansporte doveículo;
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p) e
emitir notas fisscais/faturas de
d acordo com
m a legislação, contendo desscrição dos bens, indicação de sua quantidade,
p
preço
unitário e valor total.
USULA OITAV
VA – DAS OB
BRIGAÇÕES DA
D CONTRAT
TANTE
CLÁU
NTRATANTE,, além das obrigações contiidas neste Con
ntrato por dete
erminação leg
gal,obriga-se a:
a
A CON
NTRATADA oss elementos in
ndispensáveis ao cumprimento deste Con
ntrato, dentro de, no máxim
mo, 10
a) fornecer à CON
(dez) dias da asssinatura;
mento pela exe
ecução do objjeto deste Con
ntrato, de acorrdo com o veíículo efetivame
ente entregue
e;
b) realizar o pagam
esignar fiscal para
p
acompanhar e fiscalizar o Contrato;
c) de
d) prroceder à publicação resumida deste Con
ntrato e de seus aditamento
os na imprenssa oficial, cond
dição indispen
nsável
pa
ara sua validad
de e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos
c
da sua
a assinatura.
USULA NONA
A – DA FORMA DE FORNE
ECIMENTO
CLÁU
ma de fornecim
mento do pressente Contrato
o será o de en
ntrega imediata
a, no prazo m
máximo de 90 (noventa)
(
diass.
A form
USULA DÉCIM
MA – FISCAL
LIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIME
ENTO DO OB
BJETO
CLÁU
petirá à CONT
TRATANTE, através
a
da Com
missão para Fiscalização
F
e Acompanham
mento de Conttratos, proceder
Comp
ao accompanhamen
nto da execução deste Co
ontrato, na fo
orma do art. 154 da Lei Estadual 9.4
433/05, ficand
do
esclarrecido que a ação ou om
missão, total ou parcial, da fiscalizaçção da CONT
TRATANTE não eximirá à
CONT
TRATADA de total responsa
abilidade na execução
e
deste
e Contrato.
meira – O ad
dimplemento da
d obrigação contratual po
or parte da CONTRATADA
A ocorre com a
Subcláusula Prim
efetiva
a prestação do
d serviço, asssim como qu
ualquer outro
o evento contratual cuja occorrência este
eja vinculada à
emissão de docume
ento de cobran
nça, consoantte o art. 8°, inc. XXXIV, da Lei
L Estadual 9.433/05.
unda – Cumprida a obriga
ação pela CO
ONTRATADA,, caberá à CO
ONTRATANT
TE, proceder ao
a
Subcláusula Segu
os, para efeito de emissão d
de habilitação de pagamentto,
recebimento do objjeto, a fim de aferir os servviços efetuado
4, inc. V, e artt. 155, inc. V, da Lei Estadual 9.433/05.
conforrme o art. 154
ceira – O reccebimento do objeto se da
ará segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual no
Subcláusula Terc
ndo-se os segu
uintes prazos, se outros não
o houverem sid
do fixados no Termo de Refferência:
9.433//05, observan
e a verificação
o da conformid
dade do objeto com a esp
pecificação, be
em assim do ccumprimento das obrigaçõe
es
I. se
accessórias pude
er ser realizada
a de imediato,, será procedid
do de logo o recebimento
r
d
definitivo;
II. qu
uando, em razzão da naturezza, do volume
e, da extensão
o, da quantida
ade ou da com
mplexidade do objeto, não for
f
po
ossível proceder-se a verificcação imediata
a de conformiidade, será fe
eito o recebimento provisório, devendo ser
s
prrocedido ao recebimento definitivo no pra
azo de 15 (quinze) dias.
s
cujo valor do objetto seja superior
Subcláusula Quarrta – O recebimento definittivo de obras, compras ou serviços,
mite estabelecido para a mo
odalidade de convite, deverá
á ser confiado
o a uma comisssão, de no mínimo, 03 (trê
ês)
ao lim
memb
bros.
nta – Nos casos
c
de aquisição de equ
uipamentos de
d grande vu
ulto, o recebimento far-se-á
Subcláusula Quin
ante termo circcunstanciado e, nos demaiss, mediante re
ecibo.
media
ão do recebim
mento definitivo
o sem qualque
er manifestaçã
ão
Subcláusula Sextta – Esgotado o prazo total para conclusã
gão ou entida
ade CONTRAT
TANTE, considerar-se-á de
efinitivamente aceito o obje
eto contratual, para todos os
o
do órg
efeitos.
ma – Com a conclusão
c
da etapa
e
do recebimento definitivo, a CONT
TRATADA esttará habilitada a
Subcláusula Sétim
entar as nota((s) fiscal(is)/ fatura(s)
f
para pagamento.
aprese
ava – A CON
NTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fo
ornecimento em
e
Subcláusula Oita
c
pactuadas.
desaccordo com as condições
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Subcláusula Non
na – O recebiimento provissório ou definitivo não exclui a responsa
abilidade civil pela solidez e
ança da obra ou do serviço
o, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, den
ntro dos limite
es
segura
estabe
elecidos pela lei
l ou pelo con
ntrato, consoa
ante o art. 165
5 da Lei estadu
ual no 9.433/0
05.
USULA DÉCIM
MA PRIMEIR
RA – DAS ALT
TERAÇÕES CONTRATUAIIS
CLÁU
orrogação, susspensão ou rescisão
r
sujeittar-se-ão às mesmas form
malidades exig
gidas para a validade desste
A pro
Contra
ato.
meira – A admissão da fusão, cisão ou
u incorporação
o da CONTRA
ATADA está condicionada à
Subcláusula Prim
c
de habilitação e à demonstra
ação, perante
e a CONTRA
ATANTE, da inexistência de
d
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
orçam
mentários ou adicionais cu
usteadores da
a despesa, se
em
m
modificação
dos respectivoss valores;
II. reajustamento
r
o de preços previsto
p
no ed
dital e neste Contrato,
C
bem
m como as atu
ualizações, com
mpensações ou
o
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
d ilícitos administrativos previstos no art.
a 185 da Le
ei Estadual 9.4
433/05, com as
a
Sem prejuízo
comin
nações inerenttes, a inexeccução contratu
ual, inclusive por atraso in
njustificado n
na execução deste
d
Contratto,
sujeita
ará à CONTR
RATADA multa
a de mora, qu
ue será gradua
ada de acordo
o com a gravid
dade da infraçção, obedecido
os
os seg
guintes limitess máximos:
I-

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

écimos por ce
ento) ao dia, até
a o trigésimo
o dia de atrasso, sobre o valor da parte do
d fornecimento
II - 0,3% (três dé
o serviço não
ou
o realizado;
c
sobre o valor da parte do forneciimento ou serrviço não realizado, por cad
da
III - 0,7% (sete décimos por cento)
d subsequen
dia
nte ao trigésim
mo.
meira – A multa acima refe
erida não impede que a CO
ONTRATANTE rescinda un
nilateralmente o
Subcláusula Prim
ato e aplique as demais san
nções previstas na Lei.
Contra
unda – Se a multa morattória atingir o patamar de 10% (dez po
or cento) do valor global do
d
Subcláusula Segu
ato, deverá, sa
alvo justificativva escrita devvidamente fundamentada, ser
s recusado o recebimento do objeto, se
em
contra
prejuíízo da aplicaçã
ão das demaiss sanções prevvistas em lei.
ceira – A multta aplicada, ap
pós regular pro
ocesso administrativo, será descontada diretamente
d
do
os
Subcláusula Terc
mentos eventu
ualmente devvidos pela CO
ONTRATANTE
E à CONTRA
ATADA ou ain
nda, se for o caso, cobrad
da
pagam
judicia
almente.
arta – A CON
NTRATADA será
s
descrede
enciada do Sisstema de Reg
gistro Cadastrral quando, em
e
Subcláusula Qua
a das faltas previstas na Le
ei estadual no 9.433/05, deixar de satisfa
azer as exigên
ncias relativas à
razão da ocorrência
t
qualifficação econôm
mico-financeira, regularidad
de fiscal e trab
balhista exigida
as
habilittação jurídica,, qualificação técnica,
para cadastramento
c
o.
nta – A CONT
TRATADA serrá punida com
m a pena de su
uspensão tem
mporária do dirreito de licitarr e
Subcláusula Quin
dimento de co
ontratar quand
do incorrer noss ilícitos previsstos nos inciso
os VI e VII do
o art. 184 e I, IV, VI e VII do
d
imped
art. 18
85 da Lei Esta
adual nº. 9.433/05.
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Subcláusula Sextta – A CONT
TRATADA serrá punida com
m a pena de declaração de inidoneidad
de para licitar e
atar, enquanto
o perdurarem
m os motivos determinantes
d
s da punição ou até que seja promovida
a a reabilitaçã
ão
contra
perante a autoridad
de competente
e para aplicar a punição, oss que incorram
m nos ilícitos p
previstos nos incisos I a V do
d
84 e II, III e V do art. 185 da
d Lei Estadua
al nº 9.433/05
5.
art. 18
d
penalidade
es previstas serão levadass em conta a natureza e a
Subcláusula Sétima – 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
Subcláusula Oita
ava – A CON
NTRATANTE se reserva o direito de descontar diiretamente do
os pagamento
os
eventualmente devvidos à CONTRATADA o va
alor de qualqu
uer multa porvventura impossta, ou, ainda
a, se for o casso,
c
judicia
almente.
será cobrada
na – As multa
as previstas não
n
têm caráter compensa
atório e o seu
u pagamento não eximirá a
Subcláusula Non
TRATADA da responsabilidade por perda
as e danos deccorrentes das infrações com
metidas.
CONT
USULA DÉCIM
MA TERCEIRA
RA – DA INEX
XECUÇÃO E DA
D RESCISÃO
O
CLÁU
o, com as con
nsequências contratuais e as
a
A inexxecução, total ou parcial, deste Contratto ensejará a sua rescisão
previsstas na Lei Esttadual n° 9.43
33/05.
meira – A resccisão poderá ser
s determina
ada por ato un
nilateral e esccrito da CONT
TRATANTE no
os
Subcláusula Prim
d lei Estadua
al n° 9.433/05.
casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXII do art. 167 da
unda – Quand
do a rescisão ocorrer com base
b
nos inciso
os I e XVI a X
XX do art. 167 da Lei Estadu
ual
Subcláusula Segu
433/05, sem que
q haja culpa
a da CONTRA
ATADA, será esta
e
ressarcida
a dos prejuízos regularmentte comprovado
os
n° 9.4
que houver sofrido,, na forma do § 2° do art. 168
1 do mesmo
o diploma.
CLÁU
USULA DÉCIM
MA QUARTA – DA VINCU
ULAÇÃO AO EDITAL
E
DE LIICITAÇÃO
Integrram o presen
nte Contrato, como se nele
e estivessem transcritas, as
a cláusulas e condições esstabelecidas no
n
processso licitatório
o referido no
o preâmbulo deste Instrumento, inclu
usive seus a
anexos, e na
a proposta da
d
CONT
TRATADA, ap
presentada na referida licitação.
CLÁU
USULA DÉCIM
MA QUINTA – DO FORO
ade de Vitória
a da Conquista
a - BA, que prevalecerá sob
bre qualquer outro, por ma
ais
As partes elegem o Foro da Cida
egiado que sejja, para dirimir quaisquer dú
úvidas oriunda
as do presente
e Contrato.
privile
ente Contrato em
e 03 (três) vvias de igual te
eor e forma na
E, porr estarem, asssim, justas e contratadas, firrmam o prese
presen
nça das testem
munhas, que subscrevem
s
depois de lido e achado confforme.
__
_________ __
____de ______
____________
__ de 2018.
C
CONTRATAN
NTE

NTRATADA
CON

Testem
munha (nom
me/CPF)

Testemun
nha (nome/C
CPF)

Decclaro que a[Au
utorização parra Fornecimen
nto de
Material – AFM]ffoi subscrita no
o dia ___/___
_/___.

Declaro que o extrato do ccontrato foi pu
ublicado no DOE de
___
_/___/___.

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

(no
ome, cargo e ccadastro do declarante)
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