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SEÇÃO A – PREÂMBULO

I. Reg
gência legal:
Esta licitação obedecerá as disp
posições da Le
ei estadual nºº 9.433/05 (alterada pelas Leis estaduais nº 9.658/05
5 e nº
ar nº 123/06, das normas gerais da Lei fe
ederal nº 8.66
66/93, alterada
a pela Lei fede
eral n°
10.967/08), da Lei Complementa
gislação pertin
nente.
12.440/2011 e a leg
II. Órrgão/entidad
de e setor:
UNIVERSID
DADE ESTADU
UAL DO SUDOE
ESTE DA BAHIIA – UESB/ PR
ROEXT 2011
III. Modalidade/
M
número de ordem:
o
( X ) Pregão Pressencial 006/20
016

IV. Proc. Adm
ministrativo nº:
879540

V. Tipo de Licitação:
(
( X ) Menor Preço
(
(

X

) Po
or item
) Po
or lote
) Global

VI. Objeto
O
da licittação/Codifiicação no Ce
ertificado de Registro – SAEB:
S

Aquissição de Ma
aterial de Consumo
C
(
(Tela
de Arrame)
3.35
Família: 53
VII. Pressuposto
os para participação (aprresentação facultativa
f
ou
u obrigatória
a do CRC/CR
RS):

par desta licita
ação os interessados que attenderem a to
odas as exigên
ncias contidass neste
( X ) Serão admitiidos a particip
instrumento e nos seus anexos, e que pertença
am ao ramo de atividade
e pertinente ao objeto liccitado,
d Certificado
o de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Secreta
aria da
independentemente da apresentação do
ão do Estado da
d Bahia – SAE
EB.
Administraçã

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
azo de valida
ade, poderá substituir tod
dos os
( X ) O Certtificado de Registro Cadasstral-CRC, esttando no pra
docume
entos relativo
os à habilita
ação referidoss no item XII abaixo, exceto os concernenttes à
Qualifiicação Técn
nica. Caso o certificado consigne alg
gum documen
nto vencido, o licitante deverá
d
apresen
ntar a versão atualizada do referido documento no envvelope de habiilitação.
( ) O Certifficado de Registro Cadastra
al-CRC ou o Ce
ertificado de Registro
R
Simplificado–CRS, estando
e
no prazo de
validade, poderá substituir todos os documen
ntos relativos à habilitação
o referidos no
o item XII abaixo,
a
o os concernentes à Qualificação
Q
ado consigne algum docu
umento
exceto
Técnica. Caso o certifica
vencido
o, o licitante deverá apre
esentar a versão atualizada do referid
do documentto no envelo
ope de
habilitação.
IX. Pa
articipação de
d consórcio
os:
( x ) Não poderão participar dessta licitação pe
essoas jurídica
as reunidas em
m consórcio.
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X. Infformações quanto
q
ao rec
cebimento das
d propostas e início da sessão públlica da licitaç
ção:
Enderreço:

GERÊ
ÊNCIA ADMINS
SITRATIVA – GAD
G
/COMISSÃO PERMANEN
NTE DE LICITA
AÇÃO – COPEL
L / ESTRADA DO BEM
QUERER, KM 04, CAIXAA POSTAL 95 – CEP.:
C
45031-9
900, VITÓRIA DAA CONQUISTA – B
BA.

Data:

7/2016
04/07

Horário:

D
orçam
mentária:
XI. Dotação
Un
nidade Gestora
a:
Fonte:
0.613.11101221.1
11302.0001
1

14h30 (Hora Loca
al)

Elemento
o de despesa:
33
39039

de:
Prrojeto/Atividad
6907

XII. Para
P
a habilitação dos in
nteressados, exigir-se-ão
o os documentos relativo
os a:
XII-1
1. Habilitação
o jurídica, co
omprovada me
ediante a apre
esentação:
a) de registro púb
blico, no caso de empresário
o individual.
o de sociedad
des empresáriias, do ato co
onstitutivo, estatuto ou con
ntrato social, com
c
suas eve
entuais
b) em se tratando
alterações supe
ervenientes em
m vigor, devid
damente regisstrados, acomp
panhados, qua
ando for o casso, dos docum
mentos
ocietários com
mprobatórios de
d eleição ou designação
d
e investidura
i
do
os atuais administradores.
so
c) 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.
d) 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
2. Regularida
ade fiscal e trabalhista
t
a)
b)
c)
d)
e)

f)

XII-2.1 Re
egularidade fiscal,
f
media
ante a aprese
entação de:
prova de insscrição no Cad
dastro Naciona
al de Pessoa Jurídica
J
– CNP
PJ.
prova de in
nscrição no Ca
adastro de Co
ontribuinte Mu
unicipal (serviçço), relativo a
ao domicílio ou
o sede do liccitante,
pertinente ao
a seu ramo de
d atividade e compatível co
om o objeto co
ontratual.
prova de regularidade para com a Faze
enda Estadual e Municipal do
d domicílio ou
u sede do licita
ante.
enda Federal, inclusive INSS
S.
prova de regularidade para com a Faze
do de Garantia
a por Tempo de
d Serviço (FG
GTS), mediante
e a apresentaçção do
prova de regularidade rellativa ao Fund
d Regularidade do FGTS - CRF.
Certificado de
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 enquadramento tributtário da microe
empresa e em
mpresa de pequ
ueno porte da
ar-se-á
mediante a apresentação
o de documenttos fiscais nos quais conste registrada esssa condição.
XII-2.2 Re
egularidade trabalhista,
t
mediante a apresentaçã
a
ão de:
prova de ine
existência de débitos
d
inadim
mplidos perantte a Justiça do
o Trabalho, atrravés de certid
dão negativa, ou
positiva com
m efeitos de ne
egativa, nos termos do Títu
ulo VII-A da Co
onsolidação da
as Leis do Tra
abalho, aprova
ada
pelo Decreto-Lei no 5.452
2, de 1o de ma
aio de 1943.

XII-3
3. Qualificaçã
ão Técnica, comprovada
c
através de:
a)

comprovaçção de aptidão
o para o desem
mpenho de attividade pertin
nente e compa
atível em
característticas, quantida
ades e prazos com o objeto da licitação, a
através da aprresentação de
e um
ou mais attestados forne
ecidos por pesssoas jurídicas de direito púb
blico ou privad
do.

.
XII-4
4. Qualificaçã
ão econômic
co-financeira
a:
( ) não exigível [aquisição com
c
entrega imediata – art. 82 c/c §2º do art. 102 e §1º do
d art. 103 da
d Lei
estadual nº 9.433/05].
( X ) não exigível em
e face do pe
equeno porte da
d contratação
o [pregão na
a faixa de valor de convitte].
( ) a ser comprovvada mediante:
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a) balanço patrimonial
p
e demonstrações contábeis do último exxercício social,, já exigíveis e apresentad
dos na
forma da lei, que com
mprovem a bo
oa situação fiinanceira da empresa, pod
dendo ser atu
ualizado por índices
í
q
encerrrados há mais de 03 (três) meses da datta da apresen
ntação da prop
posta, vedada
a a sua
oficiais, quando
substituição por balanccetes ou balan
nços provisório
os. O licitante
e apresentará,, conforme o caso, publicaçção no
C
do Balanço ou cópia
c
reprográ
áfica das páginas do Livro Diário
Diário Ofiicial ou Jornal de Grande Circulação
numerada
as sequencialmente onde foram transcrritos o Balançço e a Demo
onstração de Resultado, co
om os
respectivo
os Termos de Abertura e Encerramento
E
registrados na
a Junta Come
ercial e Declarração de Habilitação
Profission
nal – DHP, em
mitida pelo Co
onselho Regio
onal de Conta
abilidade ou no caso de empresas
e
suje
eitas à
tributação
o com base no
o lucro real, o Balanço Pattrimonial e Demonstração
D
de Resultado
o emitido atravvés do
SPED (Sisstema Público de Escrituraçção Digital) contendo Recibo
o de Entrega do Livro, os Termos
T
de Abe
ertura,
Encerramento e Autentticação, poden
ndo este últim
mo ser substitu
uído pela Etiqu
ueta da Junta Comercial ou Órgão
de Registro.
n
de fa
alência ou recu
uperação judiccial expedida pelo
p
distribuid
dor da sede do
o licitante, com
m data
b) certidão negativa
de exped
dição ou revalidação dos últimos
ú
90 (n
noventa) dias anteriores à data da reallização da licitação,
prevista no
n item X des
ste preâmbu
ulo, caso o doccumento não consigne prazzo de validade
e.
c) demonstrração de pattrimônio líquiido no monttante mínimo
o indicado abaixo, conce
ernente à da
ata de
apresenta
ação das prop
postas, na fo
orma da lei, admitida a sua atualização com base no INPC do IBGE,
permitindo-se, na hipó
ótese de licitaçção por lotes,, a demonstra
ação da qualifficação individ
dualizada para
a cada
posta para mais
m
de um lote, o
lote de interesse da proponente. Neste caso, ofertando a licitante prop
ultante da som
ma de tantos quantos
q
forem
m os lotes oferrtados.
patrimônio líquido exigiido será a resu
(
R$
$
) Total

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
Anexo
o IV deste Insttrumento.
XIII. Regime de execução/fo
e
ornecimento (forma de medição
m
para
a efeito de pa
agamento):
XIV. Prazo do con
ntrato:
( X ) Aquisições :
o: ( X ) Único
o
Fornecimento

( ) Parcelad
do

XV. Garantia
G
do contrato:
c
( x ) Não exigível
v
do certame devverá prestar garantia
g
de (
) [menor ou igual a 5%] do va
alor do
( ) A empresa vencedora
contrato, pod
dendo optar por
p uma das modalidades previstas no §1º do art. 1
136 da Lei esttadual nº 9.433/05,
ficando esclarecido que a garantia
g
deverrá ter seu valo
or atualizado nas
n mesmas co
ondições do contrato.
c
v
do certame deve
erá prestar garantia de (
) [menor ou igual a 10%] do va
alor do
( ) A empresa vencedora
contrato, pod
dendo optar por
p uma das modalidades previstas no §1º do art. 1
136 da Lei esttadual nº 9.433/05,
ficando escla
arecido que a garantia deverá
d
ter se
eu valor atua
alizado nas m
mesmas cond
dições do con
ntrato.
[fornecimen
ntos de gra
ande vulto, envolvendo
o alta com
mplexidade ttécnica e riscos
r
financ
ceiros
consideráve
eis - art. 136
6, §3º]
v
do certame devverá prestar garantia
g
de (
) [menor ou igual a 5%] do va
alor do
( ) A empresa vencedora
contrato, a qual
q
será acrrescida de (
) [menorr ou igual a 20%] do vvalor dos ben
ns transferido
os pelo
CONTRATANT
TE, podendo optar por um
ma das moda
alidades previistas no §1º do art. 136 da Lei estadual nº
9.433/05, fica
ando esclareccido que a garrantia deverá ter
t seu valor atualizado nass mesmas con
ndições do con
ntrato.
[contratos que importe
em na entre
ega de bens
s pela Administração – art. 138 da
a Lei estadu
ual nº
9.433/05]
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XVI. Índice de ap
pêndices:
SEÇÕES
( x ) SEÇÃO A – PREÂMBU
ULO
( x ) SEÇÃO B - DISPOSIÇ
ÇÕES ESPECÍF
FICAS
( x ) SEÇÃO C - MODELO PARA ELABOR
RAÇÃO DE PRO
OPOSTA DE PR
REÇOS
SE
EÇÃO C-1 MODELO DE DES
SCRIÇÃO DA PROPOSTA DE
D PREÇOS E DECLARAÇÃO
O DE ELABOR
RAÇÃO
INDEPENDENTE
E DE PROPOST
TA
EÇÃO C-2 MO
ODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADR
RAMENTO (LE
EI COMPLEME
ENTAR Nº 12
23/06)
SE
[ex
xclusiva parra microempresa e empre
esa de peque
eno porte]
ANEXOS
( x ) I. Dispo
osições Geraiss
( x ) II. Mod
delo de Procurração
( x ) III. Modelo de Prova
a de Habilitaçã
ão – Proteção ao Trabalho do
d Menor
( x ) IV. Decclaração de Ple
eno Conhecim
mento
( x ) V.Mode
elo de Declaração quanto à regularidade fiscal (Lei Com
mplementar nºº 123/06)

XVII.. Responsáve
el pela exped
dição do con
nvocatório e meio de con
ntato:
Serviidor responsávvel e portaria de designação
o:
TALITHA MART
TINS VIEIRA
A
OMISSÃ0 PERMANENTE DE LICITAÇÃ
ÃO – COPEL
CO

Porrtaria nº 0346
6, de 06.03.2015, publicad
da no DOE de
e
2015
09.03.2
Enderreço:
Horário:

Estra
ada do Bem Querer,
Q
Km 04
4, Caixa Postal 95 – CEP.: 45
5031-900, Vitó
ória da Conquista – BA.
08:00 às
18:00

Tel.:

(77)32459388

Fax:

(77))34248610

E-m
mail:

co
opeluesb@gma
ail.com

Local e data da exped
dição: Vitória da Conquista,, 06 de maio d
de 2016.
Assinatura
a/matrícula
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SEÇÃO B – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
TERMO DE REFERÊNCIA DA
LICITAÇÃO

(
(
(
(
(

x
x
x
x
x

)
)
)
)
)

1. OBJETO DA LICIT
TAÇÃO
2. DET
TERMINAÇÕES
S ADICIONAIS
3. OBR
RIGAÇÕES CON
NTRATUAIS E
ESPECÍFICAS
4. ORÇ
ÇAMENTO EST
TIMADO EM PLLANILHAS
5. ESPE
ECIFICAÇÕES
S PARA ELAB
BORAÇÃO DA
A PROPOSTA DE
D
PREÇO
OS

1.. TERMO DE REFERÊNCIA
A:
o tem por Aqu
uisição de Ma
aterial de Co
onsumo (Tela
a de Arame),, conforme esspecificações,
A pressente licitação
quanttitativos e cond
dições descrito
os na PLANILH
HA DE PREÇO
OS.
2.. DETERMINA
AÇÕES ADIC
CIONAIS:
1..2 Especificaçõ
ões para elabo
oração da prop
posta de preço
os:
1..2.1 A marca
a, o modelo
o, a referênc
cia e demais
s característticas, bem como o prazo
o de garanttia dos bens
s ofertados,
de
everão, obrig
gatoriamentte, ser inform
mados na pro
oposta.
1..2.2 A marca indicada será uma só para cada
c
item, sem
m possibilidad
de de substituição por qualq
quer outra.

1..3 Local de entrega:
e
A entrega
e
do objeto
o
licitad
do será no Almoxarifado
A
o Setorial da
a UESB no Ca
ampus Unive
ersitário de
Viitória da Con
nquista, Estrrada do Bem
m Querer, Km
m 04, Caixa Postal
P
95 – CEP.:
C
45031-9
900, Vitória da Conquistta – BA.

t
O prrazo de garantia técnica do
o produto será
á de 90 dias. (Garantia
(
lega
al mínima para
a produtos duráveis - Art.
1..4 Garantia técnica:
26
6, II do CDC).
1..4.1 A garantiia técnica devverá ser comp
provada por occasião da entrrega do bem, mediante cerrtificado que deverá
d
contem
mplar o
pe
eríodo mínimo
o solicitado.
1..4.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garrantia técnica ofertado no certificado, d
deverá aprese
entar em conjjunto a
au
utorização exp
pressa do fabriicante permitindo esta ampliação.
1..4.3 A garantia contratual é complementa
ar à legal e se
erá conferida mediante
m
term
mo escrito. [arrt. 50 do CDC
C].
o equivalente
e deve ser pa
adronizado e esclarecer,
e
de
e maneira ade
equada em qu
ue consiste a mesma
1..4.4 O termo de garantia ou
ga
arantia, bem como
c
a forma
a, o prazo e o lugar em que
q
pode ser exercitada e os ônus a ca
argo do contratante, deven
ndo ser
en
ntregue, devid
damente pree
enchido pela CONTRATADA
A, no ato do fornecimento
o, acompanha
ado de manu
ual de instruçção, de
insstalação e uso
o do produto em
e linguagem didática, com
m ilustrações. [art.
[
50 do CDC].
C
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2.. ESPECIFICA
AÇÕES PARA
A ELABORAÇÃ
ÃO DA PROP
POSTA DE PR
REÇOS
es aplicáveis
s a todos os itens,
i
sob pe
ena de descla
assificação:
2..1 Disposiçõe
a modelo:
2..1.1 Quanto ao
a de preços de
d acordo com
m as exigênccias constante
es desta SEÇÃ
ÃO B –
2.1.1.1 O proponente deverrá elaborar a sua proposta
E
ncia com o mo
odelo da SEÇÃ
ÃO C-1 – MOD
DELO DE DESC
CRIÇÃO DA PR
ROPOSTA DE PREÇO
em consonân
DIISPOSIÇOES ESPECÍFICAS,
E DECLARAÇÃO
O DE ELABORA
AÇÃO INDEPEN
NDENTE DE PROPOSTA,
P
ex
xpressando os valores em m
moeda naciona
al – reais e cen
ntavos,
m duas casas decimais,
d
ficando esclarecid
do que não serão admitidas propostas altternativas.
em
2.1.1.2 A propo
osta de preço
os deverá ser apresentada juntamente com a DECLA
ARAÇÃO DE E
ELABORAÇÃO INDEPENDEN
NTE DE
ROPOSTA, con
nforme modelo
o constante da
a SEÇÃO C–1,, sob pena de desclassificação.
PR
2.1.1.3 No casso de microempresas e empresas
e
de pequeno porrte interessadas na concesssão de trata
amento difere
enciado
a Lei Complem
mentar nº 123
3/2006, també
ém deverá con
nstar do envelope de propossta de preçoss a DECLARAÇ
ÇÃO DE
asssegurado pela
EN
NQUADRAMEN
NTO (LEI COM
MPLEMENTAR nº
n 123/06) em
m consonância
a com o modelo da SEÇÃO C
C-2.
2.1.1.4 Também
m deverá con
nstar do envellope de propo
osta de preço
os a DECLARA
AÇÃO DE PLEN
NO CONHECIM
MENTO, confo
orme o
nte do Anexo V.
V
modelo constan
a conteúdo
o:
2..1.2 Quanto ao
ar contempladas todas e qu
uaisquer despe
esas necessárrias ao fiel cum
mprimento do objeto
2.1.2.1 No valor da proposta deverão esta
esta licitação, inclusive todo
os os custos com
c
material de consumo, salários, enccargos sociais,, previdenciáriios e trabalhisstas de
de
todo o pessoal da CONTRAT
TADA, como ta
ambém fardam
mento, transp
porte de qualq
quer natureza, materiais em
mpregados, in
nclusive
e
utilizados, depreciação,
d
aluguéis,
a
adm
ministração, im
mpostos, taxas, emolumentos e
ferramentas, utensílios e equipamentos
uaisquer outro
os custos que, direta ou indiiretamente, se
e relacionem com
c
o fiel cum
mprimento pela
a CONTRATAD
DA das obrigaçções
qu
2.1.2.2 A marcca, o prazo de garantia, as característiccas e, quando
o exigível, o modelo e a referência de cada um do
os bens
osta.
offertados deverrão ser informados na propo
2.1.2.3 A marca
a indicada será
á uma só para
a cada item, se
em possibilida
ade de substitu
uição por quallquer outra.
a característiccas declaradass devem ser descritas pelos licitantes e co
omprovadas a
através de doccumentos de domínio
d
2.1.2.4 Todas as
úblico emitidoss pelo fabrican
nte, tais como
o: catálogos, manuais,
m
ficha
as de especificcação técnica ou páginas da
a internet imp
pressas,
pú
on
nde o produto ou componen
nte ofertado se
eja claramente descrito em forma visual e/ou escrita.
2.1.2.5 Os mate
eriais informativos utilizado
os para comprrovar as especificações doss produtos cottados, que esstejam impresssos em
d nacional, deverão
d
ser ap
presentados co
om tradução para
p
o portugu
uês.
idiioma diverso do
2.1.2.6 Os docu
umentos poderão ser aprese
entados em original, cópia autenticada ou
o cópia simple
es acompanha
ada do origina
al, para
ue possa ser autenticada.
a
qu
2.1.2.7 O(s) do
ocumento(s) apresentado(s)
a
) por meio de
e publicação no
n Diário Oficcial deve(m), preferencialm
mente, destaca
ar, com
marca-texto, o(s) produto(s) cotado(s).
D
devem se
er identificado
os com o núm
mero do item//lote a que se
e referem, a fim de
2.1.2.8 Os registros ou publlicações no DOU
mento das Pro
opostas de Pre
eços.
facilitar o julgam
do certificado de registro de
d cada produ
uto no Ministé
ério da Saúde
e, fornecido attravés do seu
u órgão competente,
2.1.2.9 É exigid
onforme o §4ºº do art. 14 do
o Decreto Fed
deral nº 79.09
94/77, ou publicação no D.O
O.U. Em caso de registro ve
encido, o forn
necedor
co
de
everá apresen
ntar as Certidões de Registro vencidas e todos os pedidos
p
de revvalidações (Pe
etição 1 e 2)) com o carim
mbo do
Prrotocolo do Ministério da Sa
aúde perfeitam
mente legível, para averigua
ação do prazo previsto no § 6º do art. 14
4 do Decreto Federal
F
nºº 79.094/77.
2.1.2.10 Tratan
ndo-se de prod
dutos dispensados de regisstro, que figurrem em relaçõ
ões elaboradass pela ANVISA
A, conforme previsto
p
a Lei nº 6.360//76 e Decreto
o nº 79.094/77
7 deverá ser apresentado
a
o cadastramentto ou a comprrovação de disspensa.
na
2.1.2.11 Quand
do se fizer neccessário, nos termos da Po
ortaria nº 181
18/97 do Minisstério da Saúd
de, serão exig
gidos os origin
nais ou
ópias autentica
adas dos proto
ocolos dos mé
étodos de con
ntrole de qualiidade e Certificados de con
nformidade do
os lotes dos prrodutos
có
exxpedidos pelo Laboratório da Rede Brasile
eira de Labora
atórios Analíticco-Certificadorres (REBLAS).
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3 DETERMIN
3.
NAÇÕES ADIC
CIONAIS:
Além das previisões contidass no ANEXO I – DISPOSIIÇÕES GERAIIS, bem como
A
o daquelas de
ecorrentes de lei, deverão
se
er observadass, nas contrata
ações decorren
ntes desta licittação, as segu
uintes determiinações:
3 Da subcontratação
3.1
É vedada a sub
bcontratação parcial do ob
bjeto, a assocciação da CONTRATADA co
om outrem, a cessão ou
ansferência, to
otal ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão o
ou incorporaçã
ão da CONTRA
ATADA, não
tra
se
e responsabilizzando o CONTRATANTE por nenhum com
mpromisso assu
umido por aqu
uela com terce
eiros.
3..2 Da garanttia do contrato:
3.2.1 A presttação de garantia, quando exigida, recairrá sobre uma das modalida
3
ades previstass no § 1° do art.
a 136
d Lei Estadua
da
al n° 9.433/05
5.
3
3.2.2
Não será admitida a existência de cláusulas que
e restrinjam ou
o atenuem a responsabilida
ade do segura
ador ou
f
fiador,
no caso
o de seguro-g
garantia ou fiança bancária (art. 136, §1º, II e III da Le
ei estadual nºº 9.433/05).
3
3.2.3
A garan
ntia deverá se
er apresentada
a no prazo má
áximo de 05 (ccinco) dias, co
ontados da assinatura do co
ontrato,
d
devendo
ser atualizada
a
periiodicamente.
3
3.2.4
A garantia, em quallquer das modalidades, ressponderá pelo
o inadimpleme
ento das obrig
gações contra
atuais e
pelas multas impostas, inde
ependentemen
nte de outras cominações le
egais.

4 OBRIGAÇÕ
4.
ÕES CONTRA
ATUAIS ESPE
ECÍFICAS:
4 A contratação com o licitante vencedo
4.1
or obedecerá as
a condições do
d instrumentto de contrato.
5 ORÇAMENT
5.
TO ESTIMAD
DO EM PLANIILHAS
P
Para
efeito do art. 81, II, da Lei Estadual nº 9.433/05, o valor referen
ncial por lote é de:
LO
OTE ÚNICO
VAL
LOR REFERENC
CIAL

]
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SEÇÃO C – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
SEÇÃO
O C-1
MODEL
LO DE DES
SCRIÇÃO
O DA PROP
POSTA DE
E PREÇOS
S E DECLA
ARAÇÃO DE
D
ELA
ABORAÇÃ
ÃO INDEP
PENDENTE
E DE PRO
OPOSTA
Modalidade
e de Licitação
Pregão Prresencial

Número
16
006/201

LOTE
E ÚNICO
ESPECIFICAÇÃO
O
53.35.00.00
00153556-0
TELA, de arrame, galvan
nizado,
hexagonal, tipo
t
campesttre,
malha 2 pole
egadas, fio de
d 22
mm, dimenssoes 1,50 m de altura
.
e 50 m de comprimento
c
VALO
OR TOTAL
ITEM

U
UNID.

QUT
TD

UN

160,00

PREÇO
TOTAL

PREÇO
O UNIT.

R$
$ 25.430,64

Vaalor Total R$$ 25.430,64
4(Vinte e cinco
c
mil e quatrocen
ntos e trinta
a reais e
s
sessenta
e quatro centavos)
Validade da Proposta de Preç
ços: 60 dias
o de Entrega
a do Serviço: Conforme o Edital
Prazo
Locall de Realizaç
ção do Serviç
ço: Conforme
e o Edital
Cond
dições de Pag
gamento: Co
onforme o Ed
dital
Garan
ntias do Con
ntrato: Confo
orme o Edital
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’, declarro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Códig
go Penal Brasiileiro, que:
d
licitação
o foi elaborada
a de maneira
a independen
nte por mim e o
(a) a proposta aprresentada parra participar desta
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
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar dessta licitação não foi informada, discutida
a ou
recebida de qualqu
uer outro parrticipante pote
encial ou de fato
f
desta licitação, por qualquer meio ou por qualq
quer
oa;
pesso
ue não tentei, por qualque
er meio ou po
or qualquer pessoa,
p
influirr na decisão d
de qualquer outro
o
participa
ante
(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 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
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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.

a da Conquista
a _____de ___
____________
_____ de 201
1__.
Vitória
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE 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.

(

) 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.

[o
ou]

Vitória
a da Conquista
a, _____de __
____________
______ de 20
0__.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEX
XO I

DIISPOSIÇÕE
ES GERAIS
S
1. COMPOSIÇÃO
O DO INSTRU
UMENTO CON
NVOCATÓRIIO
o convocatório é compostto de: SEÇÃ
ÃO A – PRE
EÂMBULO; S
SEÇÃO B – DISPOSIÇÕ
ÕES
1.1 O instrumento
ESPECÍFICAS; SE
EÇÃO C – MO
ODELO DE PR
ROPOSTA DE PREÇOS; e ANEXOS.
N SEÇÃO A – PREÂMB
BULO, deverã
ão estar presscritas, entre outras inform
mações: a re
egência legal;; o
1.2 Na
órgão
o/entidade e se
etor licitante; a modalidade licitatória e o respectivo nú
úmero de orde
em; o processo
o administrativo;
o tipo
o de licitação; a finalidade da licitação; os
o pressuposttos de particip
pação; o regim
me de execuçção ou forma de
forneccimento; a regra quanto à admissão ou
u vedação a consórcios;
c
o local, data e horário para início da sesssão
públicca; a dotação orçamentária; os requisitoss de habilitaçã
ão; a codificação concernente ao certificcado de registtro,
quand
do exigível; o prazo do contrato; a indiicação quanto
o à exigência de garantia d
do contrato; as condições de
reajusstamento e revvisão; e o loca
al, horário e re
esponsável po
or esclarecimen
ntos.
ões, quantitatiivos, condiçõe
es e caracteríísticas do obje
eto a ser licittado comporão
o a SEÇÃO B –
1.3 Ass especificaçõ
DISP
POSIÇOES ES
SPECÍFICAS,, além das obrigações
o
co
ontratuais esp
peciais e as regras para a formação de
consó
órcio, quando for
f o caso.
M
DE PROPOSTA DE PREÇOS compõe-se da
a SEÇÃO C-1
1 (MODELO DE
D DESCRIÇÃ
ÃO
1.4 A SEÇÃO C – MODELO
P
D PREÇOS E DECLARA
DE
AÇÃO DE ELA
ABORAÇÃO INDEPENDE
ENTE DE PR
ROPOSTA) e da
DA PROPOSTA
SEÇÃ
ÃO C-2 (DEC
CLARAÇÃO DE
D ENQUADR
RAMENTO -L
LEI COMPLEMENTAR nº 123/06, ind
dicando os ite
ens
princip
pais que devvem constar nos
n
formulário
os a serem observados
o
p
pelo
licitante para a apressentação de sua
s
propo
osta.
ntempla as clá
áusulas comun
ns a todos os procedimento
os licitatórios, ccujo conteúdo
o é invariável.
1.5 Esste Anexo con
2. IMPED
DIMENTOS DA
D PARTICIP
PAÇÃO
mitidas empressas que estejam suspensass do direito de
d licitar ou co
ontratar com a Administraçção
2.1 Não serão adm
aradas inidône
eas, na forma dos incisos II e III do art. 186
1 da Lei Esttadual nº 9.43
33/05.
Públicca, ou as decla
9
fica
a impedida de
e participar de
e licitações e de
2.2 Em consonância com o art. 200 da Lei Estadual nº 9.433/95,
atar com a Administração
A
Pública a pe
essoa jurídica constituída por
p membros de sociedade
e que, em data
contra
anterior à sua criaçção, haja sofrid
do penalidade
e de suspensão
o do direito de
e licitar e conttratar com a Administração
A
ou
da inidônea pa
ara licitar e con
ntratar e que tenha objeto similar
s
ao da e
empresa punid
da.
tenha sido declarad
d qualquer categoria, na
atureza ou co
ondição, celeb
brar
2.3 É vedado ao agente políticco e ao servidor público de
contra
atos com a ad
dministração direta
d
ou indirreta, por si ou
u como repressentante de te
erceiro, sob pe
ena de nulidade,
ressalvadas as exce
eções legais, cconforme o artt. 125 da Lei Estadual
E
nº 9.433/05.
ervidor públicco transaciona
ar com o Esta
ado quando participar
p
de g
gerência ou administração
a
de
2.4 É defeso ao se
esa privada, de
d sociedade civil ou exerrcer comércio
o, na forma do
d inc. XI do art. 176 da Lei Estadual nº
empre
6.677//94.
onsoante o art. 18 da Lei Estadual nº 9.4
433/05, não poderá particip
par, direta ou indiretamente
e, da licitação, da
2.5 Co
execu
ução de obrass ou serviços e do fornecim
mento de bens a eles nece
essários os de
emais agentess públicos, asssim
definid
dos no art. 207
2
do mesm
mo diploma, impedidos de
e contratar com a Adminiistração Públiica por vedaçção
constiitucional ou legal.
p
da licitação: a) au
utor do projetto, básico ou executivo, pesssoa física ou jurídica; b) empresa,
e
2.6 6 Não poderá participar
m consórcio, responsável
r
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,
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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.

3. QUA
ANTO À FOR
RMA DAS PROPOSTAS
P
S E DOS DO
OCUMENTOS
S DE HABIL
LITAÇÃO
C
A
APLICÁVEIS
AO PREGÃO
O PRESENCIA
AL
3.1 CLÁUSULAS
e
disposto
os ordenadamente, contidoss em 02
3.1.1 Os documenttos da propossta de preços e da habilitaçção deverão estar
dos, indevassa
ados, os quaiss deverão estar rubricados pelo represen
nte legal da empresa,
e
(dois) envelopes distintos, lacrad
or seu manda
atário, devend
do ser identifficados no anv
verso a razão
o social da empresa, o órrgão/entidade e setor
ou po
licitan
nte, a modalid
dade licitatória
a e o númerro de ordem, o processo administrativo
a
o, o tipo de licitação,
l
o ob
bjeto da
licitação, além da expressão,
e
con
nforme o caso,, Envelope A – Proposta de Preços, o
ou Envelope B – Habilitaç
ção.
d preços de
everá estar em
m original, da
atilografada ou
o digitada ap
penas no anv
verso, sem emendas,
3.1.2 A proposta de
as, ressalvas ou
o entrelinhass, rubricada em todas as fo
olhas, datada e assinada pe
elo representa
ante legal da licitante,
rasura
ou po
or seu mandattário, sendo ne
ecessária, nessta última hipó
ótese, a juntad
da da procura
ação que contemple expresssamente
este poder.
p
d
ser apresentados
a
em original, ccópia autenticcada ou cópia simples
3.1.3 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.
3.1.4 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 fiinanceiro 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 - PREÂMBULO
P
para início da
a sessão públiica, facultado,, porém, aos proponentes estender
e
da data fixada na SEÇÃO
azo superior.
tal validade por pra
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 propostas 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.
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
ara a habilitaçção dos interesssados na licittação exigir-se
e-ão, exclusiva
amente, os do
ocumentos me
encionados na SEÇÃO
4.9 Pa
A - PR
REÂMBULO.
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4.10 As
A microempresas e empre
esas de pequeno porte, ben
neficiárias do tratamento
t
differenciado e favorecido
f
pre
evisto na
Lei Complementar
C
nº 123/06, deverão apresentar toda a documenttação exigida para efeito de comprova
ação de
regula
aridade fiscall, mesmo qu
ue esta apre
esente algum
ma restrição, devendo asssinalar sua situação no campo
corresspondente no Anexo III.

5. PR
ROCEDIMEN
NTO DA LIC
CITAÇÃO
C
A
APLICÁVEIS
AO PREGÃO
O PRESENCIA
AL
5.1 CLÁUSULAS
5.1.1 FASE INICIIAL
ública do preg
gão terá início
o no dia, hora e local design
nados na SEÇ
ÇÃO A - PREÂ
ÂMBULO, de
evendo o
5.1.1.1 A sessão pú
c
to, comprovando que posssui os necesssários poderres para
repressentante do licitante efetuar o seu credenciament
formu
ulação de prop
postas, lances,, negociação e para a práticca dos demais atos inerente
es ao certame..
5.1.1.1.1 Reputa-se
R
cred
denciada a pe
essoa física reg
gularmente de
esignada para representar a licitante no processo
p
licitatório.
ento de sócioss far-se-á atra
avés da aprese
entação do atto constitutivo, estatuto ou contrato
5.1.1.1.2 O credenciame
social, e no caso da
as sociedadess por ações,, acompanha
ado do docu
umento de eleição
e
e possse dos
adores.
administra
5.1.1.1.3 O credenciam
mento de mand
datários far-se
e-á mediante a apresentaçção de procurração por instrumento
público ou particular que
e contenha, preferencialme
p
ente, o conteúdo constante do modelo do
o ANEXO II, devendo
d
a, no caso de procuração pa
articular, a pro
ova da legitimiidade de quem
m outorgou oss poderes.
ser exibida
5.1.1.1.4 Cada
C
licitante
e poderá cred
denciar apena
as um represe
entante, e cada representa
ante somente
e poderá
representa
ar uma única licitante.
5.1.1.1.5 Os
O documento
os referidos no
os itens anteriiores poderão ser apresenta
ados em original, cópia auttenticada
ou cópia simples acomp
panhada do oriiginal, para qu
ue possam serr autenticadoss.
a credenciam
mento, o prego
oeiro recolherá
á o Envelope
e A - Propos
stas de Preço
os e o Envelo
ope B –
5.1.1.2 Procedido ao
ais será admitida a entrega de envelopes.
Habillitação, após o que não ma
ência do licitante.
5.1.1.3 Após a entrrega da propossta, não mais cabe a desistê
S
que houver
h
interru
upção da sessã
ão do pregão presencial, o
os licitantes de
everão ser no
otificados
5.1.1.3.1 Sempre
do dia e ho
ora em que a sessão terá co
ontinuidade.
5.1.1.3.2 Todos os doccumentos con
ntidos nos en
nvelopes serã
ão rubricados pelos licitanttes presentess e pelo
pregoeiro.
as e de habilittação será rea
alizada sempre
e em ato
5.1.1.4 A abertura dos envelopess relativos aoss documentoss das proposta
os licitantes e pelo pregoeiro
o.
públicco, do qual se lavrará ata cirrcunstanciada assinada pelo
o procederá à abertura do
os ENVELOPE
ES A - PROP
POSTA DE P
PREÇOS, confferirá e exam
minará as
5.1.1.5 O pregoeiro
ostas nele conttidas, bem com
mo a regularid
dade das mesm
mas.
propo
S
considerradas irregulares e desclasssificadas de log
go as propostas que não co
ontiverem a Prroposta
5.1.1.5.1 Serão
de Preço
os e a Decla
aração de Elaboração
E
Independen
nte de Prop
posta, a De
eclaração de
e Pleno
Conhecim
mento, bem como inform
mação que pe
ermita a perffeita identifica
ação e/ou qu
ualificação do
o objeto
proposto; que contiverrem emenda,, rasura ou entrelinha, de
e forma a n
não permitir a sua comprreensão;
d validade da
a proposta infferior ao estabelecido; apre
esentarem pra
azo de entreg
ga ou de
apresentarrem o prazo de
execução superior
s
ao esstabelecido; ap
presentarem prazo
p
de garan
ntia inferior ao
o estabelecido
o.
5.1.1.5.2 Os elementos do ENVE
ELOPE No 01, encabeçados
e
por índice rela
acionando tod
dos os docume
entos e as folh
has
ue se encontrram, serão ap
presentados em
e única via, numerados, carimbados
c
e rubricados, sem
s
emendas ou
em qu
rasura
as, na forma de
d original ou cópia autenticcada, obedecid
da a seguinte ordem:
I – Carta Proposta
P
datilo
ografada ou im
mpressa, expre
essando:
I.1. Número da Liccitação e o Ob
bjeto da mesm
ma
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I.2. Multiplicador único
ú
“K” prop
posto, em alga
arismo e por extenso,
e
com d
dois decimais;;
I.3. Prazo de execcução das obra
as/serviços, em
m algarismos e por extenso
o;
I.4. Validade da proposta
p
por 60 (sessenta) dias,
d
contadoss da data da re
ealização da licitação.
II – Cron
nograma Físicco-Financeiro, detalhado, em
e parcelas mensais, con
ntendo barrass, percentuaiss e
desembolsso, com valorres horizontais e verticaiss, simples e acumulados, totalizado ho
orizontalmente
e e
verticalmente, por etap
pa de serviço
os, ficando re
eservado ao Órgão Licitan
nte o direito de proceder às
onvenientes no
o decorrer da execução das obras/serviço
os.
alterações que julgar co
aração de que nos preços unitários propo
ostos, decorren
ntes da aplicação do multip
plicador único “K”
“
III – Decla
so
obre os preço
os unitários da
a planilha aprresentada pelo
o Órgão Licita
ante, estão in
ncluídas todas as
despesas direttas e indireta
as e quaisque
er outras neccessárias à to
otal e perfeitta execução dos
d
erviços objeto
o deste Edittal, constituin
ndo-se, portanto, na únicca remuneraçção devida pela
p
se
C
Contratante.
5.1.1.5.3 O multiplicador único “K
K” incidirá line
earmente (messmo “K”) em todos
t
os preço
os unitários do
os serviços constantes
anilha de preçços unitários do
d ANEXO I. Será
S
desclassifficada a propo
osta que contivver multiplicad
dor “K” superior a 1,0
da pla
(um).
5.1.1.5.4 A empressa vencedora e adjudicatáriia da licitação
o ficará obriga
ada a entregar à Comissão de Licitação, no
0 (três) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da
d publicação da homologa
ação da licitaçção,
prazo máximo de 03
a
do Contrato, os seguintes
s
docu
umentos:
como condição obriigatória para assinatura
I – Declarração aquiesce
endo com as composições de preços da
a planilha gera
ada pelo Órgã
ão Licitante com
c
base no multiplicador
m
mposição de preços unitários de todos os
“K” proposto,, ou apresenttação da com
serviços constantes
c
das planilhas orçamentária
as gerados pelo Órgão Licitante, já acrescidos do
multiplicad
dor único “K” proposto,
p
confforme previsto
o no item ante
erior, detalhan
ndo materiais, equipamento
os e
mão de ob
bra com seus respectivos
r
índ
dices, contend
do os encargo
os sociais e o B
BDI utilizados..
II – Composição detalha
ada dos encarrgos sociais e do
d BDI utilizad
dos na compo
osição dos preçços unitários.
E
5.1.1.5.5 Serviços Extras
I – Os preços unitárioss das obras ou
o serviços que não forem
m contemplados no contratto serão obtid
dos
ndo-se o fator “K” proposto pela empresa
a, pelo preço de
d referência da tabela ado
otada pelo órgão,
multiplican
nas mesmas bases vigen
ntes na época
a da licitação.
II – Não existindo
e
preçço de referênccia será ele fixado mediantte acordo enttre as partes, conforme arttigo
143, inciso
o II, parágrafo
o 2o da Lei 9.4
433/05.
o, após o exame e conferê
ência das prop
postas regulares, classificará
á a de menorr preço e aque
elas que
5.1.1.6 O pregoeiro
do valores suce
essivos e supe
eriores em até
é 10% (dez po
or cento) relativamente à de
e menor preço
o.
tenham apresentad
o forem verificcadas, no mínimo, 03 (três)) propostas esscritas de preçços nas condiçções definidass no item
5.1.1.7 Quando não
p
até o m
máximo de 03 (três), para que
q seus
anterior, o pregoeirro classificará as propostass subseqüentes de menor preço,
es participem dos lances ve
erbais, quaisqu
uer que sejam os preços ofe
erecidos nas p
propostas escritas.
autore
e empate entre duas ou ma
ais propostas, o pregoeiro selecionará
s
to
odas as propostas em condições de
5.1.1.8 No caso de
dade para a ettapa competitiva de lances verbais.
v
iguald
penas uma pro
oposta, desde que atenda a todas as con
ndições do edittal e esteja co
om o preço compatível
5.1.1.9 Havendo ap
o praticados no
n mercado, esta
e
poderá se
er aceita, deve
endo o pregoe
eiro negociar, vvisando obter preço melhorr.
com os
opostas escrittas forem de
esclassificadass, o pregoeiro
o poderá suspender o pregão e
5.1.1.10 Quando todas as pro
elecer uma no
ova data, com prazo não superior a 03 (trrês) dias úteiss, para o receb
bimento de no
ovas propostass.
estabe
2 ETAPA COM
MPETITIVA DE
D LANCES VERBAIS
5.1.2
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5.1.2.1 Após a classsificação das propostas,
p
serrá dado início à etapa de ap
presentação d
de lances verbais pelos prop
ponentes
onados, que deverão,
d
de fforma sucessivva e distinta, apresentar se
eus lances, a começar com
m o autor da proposta
p
selecio
selecio
onada de maior preço e seg
guido dos dem
mais, em orde
em decrescentte, até que nã
ão haja mais cobertura
c
da oferta
o
de
menor valor.
e realizem lan
nces verbais, será
s
verificada
a a conformida
ade entre a prroposta escrita de menor preço
p
eo
5.1.2.2 Caso não se
a a contrataçã
ão.
valor estimado para
5.1.2.2.1 Caso
C
não se realizem
r
lance
es verbais pelo
os licitantes se
elecionados e a proposta de
d menor preçço vier a
ser desclasssificada ou, ainda,
a
inabilita
ada, o pregoeiiro deverá resstabelecer a ettapa competitiva de lances entre os
licitantes, obedecendo
o
o critérios antteriormente de
os
efinidos neste Edital.
m valores infferiores aos anteriormente proposto
os pelo
5.1.2.3 Somente serão admittidos lances verbais em
mo licitante.
mesm
nto de lances com variação insignificante, o pregoeiiro poderá fixxar valor
5.1.2.4 Quando for constatado o oferecimen
mo, em reais, não superiorr a 0,05% do
d valor estim
mado do item
m/lote, a serr admitido com
mo variação entre
e
um
mínim
lance e outro.
ntar lance verrbal, quando convocado
c
pello pregoeiro, implicará a ex
xclusão do licittante da
5.1.2.5 A desistênccia em apresen
n manutenção
o do último prreço apresenta
ado pelo licitante, para efeitto de ordenaçção das proposstas.
etapa de lances e na
e
a etapa
e
competiitiva e ordena
adas as propo
ostas, o prego
oeiro examinarrá a aceitabilidade da
5.1.2.6 Declarada encerrada
dindo motivadamente a resp
peito.
primeira oferta quanto ao objeto e valor, decid
S
desclasssificadas as propostas
p
que não atendere
em às condiçõ
ões e exigênciias deste Instrumento
5.1.2.6.1 Serão
ou que co
onsignarem va
alor global superior aos prraticados 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
5.1.2.6.2 Serão também
m desclassificcadas as prop
postas que consignem pre
eços manifesttamente inexe
eqüíveis,
ueles que não venham a te
er demonstrad
da sua viabilid
dade através de
d documenta
ação que
assim conssiderados aqu
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
e empate, real ou ficto, será
á assegurada, nos termos do
os arts. 44 e 4
45 da Lei com
mplementar nº 123/06,
5.1.2.7 Em caso de
ontratação parra as microempresas e empresas de pequ
ueno porte ben
neficiárias do regime diferenciado e
a prefferência de co
favore
ecido, nos term
mos que se se
eguem:
5.1.2.7.1 Entendem-se
E
fi
as situaçõ
ões em que ass propostas ap
presentadas pelas
p
microempresas e
por empate ficto
empresas de pequeno porte sejam até
a 5% (cinco
o por cento) superiores à proposta maiis bem classifficada, e
empate reeal as que sejaam iguais.
5.1.2.7.2 Em
E qualquer das hipóteses de empate,, a microemp
presa ou emp
presa de pequ
ueno porte mais
m
bem
classificada
a poderá aprresentar prop
posta de preçço inferior àq
quela de me
enor valor, ex
xeqüível, considerada
vencedora do certame, situação
s
em que
q será adjud
dicado em seu
u favor o objetto licitado.
S a microempresa ou emp
presa de pequ
ueno porte ma
ais bem classiificada não ex
xercer o direito, ou se
5.1.2.7.3 Se
sua oferta não for aceitta, ou se for inabilitada, se
erá concedido idêntico direito à microem
mpresa ou emp
presa de
p
subseqüe
ente em situação de empatte, se houver, na ordem cla
assificatória, atté a apuração
o de uma
pequeno porte
proposta que
q atenda às condições esttabelecidas ne
este edital.
5.1.2.7.4 No caso de as microemp
presas e emp
presas de peq
queno 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
5.1.2.7.5 O disposto neste
n
item 5.1.2.7 somentte se aplica quando a melhor oferta inicial não tivver sido
da por microempresa ou em
mpresa de peq
queno porte.
apresentad
uladas por licitantes que nã
ão detenham a condição de
e microempressa ou de
5.1.2.8 Ocorrendo empate de prropostas formu
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.
e houver sorte
eio deverá ser lavrada ata específica.
5.1.2.9 Sempre que
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5.1.2.10 Reordenad
das as proposttas, se for o ca
aso, e havend
do necessidade
e de apresenta
ação de amosstras ou demonstração
ompatibilidade
e, o pregoeirro procederá em conform
midade com o disposto n
na SEÇÃO B – DISPOS
SIÇÕES
de co
ESPECÍFICAS.
eitável a prop
posta de meno
or preço, o pregoeiro dará início à fase de habilitaçã
ão com a abe
ertura do
5.1.2.11 Sendo ace
ope contendo a documentaçção do propon
nente da melh
hor oferta, con
nfirmando as ssuas condiçõess de habilitaçã
ão.
envelo
o o atendimen
nto pleno às exigências
e
edittalícias, o licita
ante habilitado
o será declarad
do vencedor.
5.1.2.12 Constatado
atender às exigências habillitatórias, o pregoeiro exam
minará a
5.1.2.13 Se a ofertta não for acceita ou se o licitante desa
a subseqüente
e, na ordem de
e classificação
o, verificando a sua aceitabilidade e proce
edendo à habilitação do pro
oponente
oferta
e assiim sucessivam
mente até a apuração de uma
u
proposta que atenda às
à condições e
estabelecidas neste edital, sendo o
respecctivo licitante declarado ven
ncedor.
ularidade fis
scal das micro
oempresas e empresas
e
de pequeno
p
5.1.2.14 A existênccia de restrição na comprovvação da regu
d
e favorecido da Lei Complementar nº 123/06 não implica a ina
abilitação
porte beneficiárias do regime diferenciado
mática da licittante, em facce do disposto no art. 42 deste diplom
ma, devendo ser realizada a habilitaçã
ão com
autom
ressa
alva de existê
ência de resttrição fiscal e diferindo-se
e a comprovaçção da regularridade na form
ma deste edital.
essão, qualquer licitante po
oderá manifesstar, motivadamente, a inte
enção de
5.1.2.15 Declarado o vencedor, ao final da se
a seguintes normas:
n
recorrrer da decisão do pregoeiro,, observadas as
egistrada a síntese das razões do recorrente em ata, sendo que a falta de manifestação
5.1.2.15.1 Deverá ser re
plicará a deca
adência do dire
eito de recurso e, conseqüe
entemente, a adjudicação
a
do objeto
imediata e motivada imp
da licitação
o ao licitante vencedor
v
pelo
o pregoeiro.
5.1.2.15.2 Manifestada a intenção de recorrer, será conced
dido o prazo de 03 (trêss) dias úteis para a
mente mediantte a utilização do formulário
o constante do
o Anexo
apresentaçção das razões do recurso, preferencialm
IX, ficando os demais licitantes
l
desd
de logo intima
ados para apre
esentarem contra-razões, se
s quiserem, em
e igual
a contagem te
erá início no primeiro dia útiil subseqüente
e ao do términ
no do prazo do
o recorrente.
prazo, cuja
5.1.2.15.3 O exame, a instrução
i
e o encaminhame
ento dos recurrsos à autorid
dade superior do órgão ou entidade
e
a da licitação, será
s
realizado
o pelo pregoeirro no prazo de
e até 03 (três)) dias úteis.
promotora
5.1.2.15.4 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
5.1.2.15.5 O acolhimentto do recurso importará a in
nvalidação ape
enas dos atos insuscetíveis de
d aproveitam
mento
5.1.2.16 As microem
mpresas e em
mpresas de pe
equeno porte, beneficiárias do regime differenciado da Lei Complementar nº
123/0
06, cuja habiliitação foi procedida com a ressalva de
d existência
a de restriçã
ão fiscal, de
everão fazer prova
p
da
efetiva
a regularizaçã
ão da docume
entação no pra
azo de 5 (cincco) dias úteis, cujo termo in
nicial correspo
onderá à data em que
declarrada vencedorra, prorrogáve
el, por igual pe
eríodo, a critérrio da Adminisstração Pública
a.
5.1.2.16.1 A não-regula
arização da do
ocumentação, no prazo pre
evisto no item
m anterior, implicará decadê
ência do
ontratação, se
em prejuízo da
as sanções pre
evistas na Lei estadual nº 9.433/05.
direito à co
mpo, negociar com o proponente da mellhor oferta aceitável, visand
do obter
5.1.2.17 O pregoeiro poderá, a qualquer tem
preço menor.
eiro, juntamente com a equipe
e
de ap
poio, lavrará ata circunstanciada da se
essão, na qua
al serão
5.1.2.18 O pregoe
eguintes eleme
entos: os licitantes credencciados; as pro
opostas escrita
as e os lancess verbais
registrados, dentre outros, os se
entados, na ordem
o
de classsificação; a an
nálise da docu
umentação exxigida para ha
abilitação; os recursos
r
interpostos e
aprese
demais ocorrências relevantes.
p
pregoeiro
o, equipe de apoio
a
e licitanttes presentes.
5.1.2.19 A Ata da sessão deverá ser assinada pelo
e vencedor devverá encaminh
har, no prazo de um dia úttil após o ence
erramento da sessão, nova planilha
5.1.2.20 O licitante
eços com os valores
v
readequados ao qu
ue foi ofertado
o no lance verrbal, ou ao qu
ue foi obtido após
a
negociaçção, que
de pre
deverá guardar com
mpatibilidade com
c
a propostta escrita.
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5.1.2.21 Serão dessclassificadas as propostas que não atendam às exig
gências deste Edital ou que propuserem
m o
plicador único “K” superior ao admitido neste
n
Edital, assim
a
como aq
quelas em que o referido multiplicador
m
n
não
multip
seja único
ú
para todos os valores propostos.
5.1.2.22 Serão dessclassificadas as propostas que contenh
ham ofertas de
d vantagens não previstass ou oferecim
mento de
oposta de men
nor multiplicad
dor “K”, não assistindo
a
ao Licitante
L
direito
o a qualquer indenização.
redução sobre a pro
ntem alternattivas de proje
etos e de pre
eço, devendo os
5.1.2.23 Serão dessclassificadas as propostass que apresen
ntes se limitarrem nas suas propostas,
p
a única
ú
especificcação dos servviços proposta no Edital.
Licitan
a propostas com
c
preços sim
mbólicos, irrisó
órios ou de va
alor zero, nos termos previsstos no §
5.1.2.24 Serão descclassificadas as
ei Estadual no 9.433/05, ou
u consideradass inexeqüíveiss, na forma prrevista no § 1º
1 do Art. 97 da retro
3o do art. 91 da Le
a Lei.
citada
o poderá ser re
evogada ou anulada, nos te
ermos previsto
os no Art. 122
2 da Lei Estad
dual no 9.433//05, sem
5.1.2.25 A licitação
eclamação ou indenização.
i
que assista aos Licitantes direito a qualquer re
natura do Con
ntrato, poderá
á a autoridade
e máxima do Órgão
Ó
Licitantte desclassifica
ar Licitantes, em
5.1.2.26 Até a assin
acho motivado
o, sem direito a indenização
o ou ressarcim
mento e sem prejuízo
p
de ou
utras sanções, se tiver ciên
ncia
despa
de fatto ou circunsstância, anteriior ou posterior ao julgam
mento da licita
ação, que revvele inidoneid
dade ou falta de
capaccidade financeira, técnica ou
u administrativva.

3 DA ADJUDICAÇÃO E HO
OMOLOGAÇÃ
ÃO
5.1.3
o adjudicará o objeto da liccitação à prop
ponente vence
edora, para p
posterior homo
ologação do resultado
5.1.3.1 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
5.1.3.2 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.
5.1.3.3 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
eqüentes, na ordem
o
de classsificação.

7. CO
ONTRATAÇÃ
ÃO
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
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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 subseqüentes, 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.
8.2 A variação do valor
v
contratua
al para fazer face
f
ao reajusste de preços previsto no próprio contratto, quando forr o caso,
as atu
ualizações, compensações ou
o apenaçõess financeiras decorrentes
d
da
as condições de pagamento
o nele previsttas, bem
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 ao CONTRATANT
C
E proceder ao
o acompanham
mento da exe
ecução do con
ntrato, na form
ma do art. 154 da Lei
estadu
ual 9.433/05, ficando escla
arecido que a ação ou omissão, total ou
u parcial, da ffiscalização do
o CONTRATAN
NTE não
eximirrá a CONTRAT
TADA de total responsabilida
ade na execuçção do contratto.
ão contratual por parte da CONTRATAD
DA ocorre com
m a efetiva prrestação do se
erviço, a
9.2 O adimplementto da obrigaçã
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.
9.3 Cu
umprida a ob
brigação pela CONTRATADA
C
A, caberá ao CONTRATANT
C
TE proceder ao
o recebimento
o do objeto, a fim de
aferir se os serviçoss ou fornecimentos foram efetuados,
e
parra efeito de em
missão da hab
bilitação de pa
agamento, con
nforme o
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 estadual 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.
bem assim do cumprime
9.4.1 se a verificação da conformidade do obje
eto com a especificação,
e
ento das
obrigaçõess acessórias pu
uder ser realizzada de imedia
ato, será proccedido de logo
o ao recebimen
nto definitivo;
9.4.2 quan
ndo, em razão
o da natureza, do volume, da extensão, da quantidade ou da comple
exidade do objjeto, 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.
o
compra
as ou serviços,, cujo valor do
o objeto seja ssuperior ao lim
mite estabeleccido para
9.5 O recebimento definitivo de obras,
dalidade de co
onvite, deverá ser confiado a uma comisssão de, no mín
nimo, 03 (três)) membros.
a mod
e aquisições de
e grande vulto
o, o recebime
ento definitivo
o far-se-á med
diante termo circunstanciad
c
o e, nos
9.6 Trratando-se de
demais, mediante recibo.
r
9.7 Essgotado o pra
azo total para conclusão do
o recebimento
o definitivo se
em qualquer m
manifestação do
d órgão ou entidade
e
CONT
TRATANTE, con
nsiderar-se-á definitivamente aceito o ob
bjeto contratua
al, para todos os efeitos.
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9.8 Co
om a conclusã
ão da etapa do recebimento
o definitivo, a CONTRATADA
A estará habillitada a apresentar as nota((s) fiscal
(is)/fa
atura(s) para pagamento.
p

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 data da aprese
entação da fattura, após devidamente ate
estada a
entreg
ga da parcela
a solicitada do
d objeto licittado e a realização dos serviços,
s
desd
de que não haja
h
pendência a ser
regula
arizada pelo co
ontratado, de acordo com o cronograma abaixo, em consonância
c
co
om o disposto
o no art. 6º, § 5º; art.
8º, XX
XXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155, V da Lei estadual
e
nº. 9.433/05.
ARCELA: Corre
espondente a 33,33% (Trintta e três, trintta e três por cento)
c
do VALLOR TOTAL DO CONTRATO
O, a
1ª PA
ser pa
aga quando fo
orem concluído
os e aprovado
os pela fiscaliza
ação os serviçços do cronogrrama físico-fin
nanceiro.
Prazo previsto para execução: 30
0 (trinta) dias a contar da da
ata da ordem de serviço.
ARCELA: Corre
espondente a 33,33% (Trinta e três trintta e três por cento)
c
do VALLOR TOTAL DO CONTRATO
O, a
2ª PA
ser pa
aga quando fo
orem feitos e aprovados
a
pela
a fiscalização, os serviços do cronograma
a físico-finance
eiro.
0 (sessenta) dias a contar da data da ordem de serviço
o.
Prazo previsto para execução: 60
ELA FINAL: Correspondente
C
e ao restante
e do VALOR TOTAL
T
do CON
NTRATO, ou sseja, a 33,33%
% (Trinta e três
t
PARCE
trinta e três por ce
ento) a serem
m pagos, quan
ndo forem feiitos e aprovad
dos pela fisca
alização, todoss os serviços da
ha orçamentárria:
planilh
0 (noventa) a contar da data
a da ordem de
e serviço.
Prazo previsto para execução: 90
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.
ANTE desconta
ará da fatura mensal o va
alor correspon
ndente às falttas ou atrasoss no cumprim
mento da
10.4 O CONTRATA
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 o 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.
o somente apó
ós o atendimento dos seguin
ntes requisitoss:
10.9 O pagamento à Contratada será efetuado
a)
b)

Apresentação das
A
d ART'S esp
pecíficas da ob
bra;
A
Alvará
de consstrução da Obrra de acordo com
c
a legislaçã
ão municipal;
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c)
d)
e)
f)

LLivro de Registtros – Diário de
d Obras;
M
Matrícula
CEI (Cadastro
(
Espe
ecifico do INSS) específica da
d Obra;
A
Apresentação
d notas fisca
das
ais correspond
dentes às aquisições de matteriais de consstrução pela
C
Contratada
parra emprego na
a obra da Contratante;
H
Habite-se
da Prefeitura Municipal, se for o caso.

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 execcução 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
cento) incidente sobre o valor global do
d contrato.
mento da obrrigação principal, uma vezz iniciado, sejja descontinuado, será ap
plicado o
11.2.3 Casso o cumprim
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
subseqüen
nte ao trigésim
mo, calculados sobre o valorr da parcela do
o fornecimentto ou do serviçço em mora.
i
anterior, se a multa moratória
m
atingir o patamarr de 10% (de
ez por cento) do valor
11.2.5 Na hipótese do item
c
deve
erá, salvo justificativa escritta devidamentte fundamenta
ada, ser recusado o recebim
mento do
global do contrato,
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
ua convocação
o, será aplicad
da multa no percentual
p
de 2,5% (dois e meio por cen
nto) incidente sobre o
data de su
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.
11.3 Será
S
advertido verbalmentte o licitante cuja conduta vise perturba
ar o bom and
damento da sessão,
s
poden
ndo essa
autoridade determin
nar a sua retirrada do recintto, caso persissta na conduta
a faltosa.
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11.4 Serão punido
os com a pen
na de suspen
nsão temporárria do direito de licitar e impedimento de contratarr com a
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
eqüências 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 do 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

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.
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.
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.
15.1.4
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.
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16. DISPOSIÇÕES FINAIS

Ao liciitante vencedo
or caberá:
16.1 Indicação
I
do nome,
n
condiçã
ão legal, número do CPF e da Carteira de
d Identidade do representa
ante da empre
esa
que assinará o Contrato, assim como
c
o endere
eço postal e eletrônico, núm
mero do telefo
one fixo e móv
vel e números do
CNPJ, da Inscrição Estadual e da Inscrição Municipal da Licittante.
ero da Agênccia, número da
d Conta Corrrente, no qual deverão se
er creditados os
16.2 Indicação do Banco, núme
mentos das fatturas pelos se
erviços executa
ados.
pagam
16.3 Manter
M
no loca
al das obras / serviços um "Diário
"
de Obrras (Ocorrências)", no qual serão feitas anotações
a
diárrias
refere
entes ao anda
amento dos serviços,
s
qualiidade dos ma
ateriais, mão-d
de-obra, etc.,, como també
ém reclamaçõ
ões,
adverttências e principalmente prroblemas de ordem
o
técnica que requeiram
m solução, po
or uma das partes. Este Diário,
devida
amente rubriccado pela Fisca
alização e pela
a Contratada, em todas as vias,
v
ficará em
m poder da Co
ontratante apó
ós a
conclu
usão das obras /serviços.
16.4 Outros
O
documentos pertinen
ntes ao Objeto
o de acordo com
c
a especificcidade do Órg
gão Licitador, discriminados na
16ª Condição: Dispo
osições Finais, das Condiçõe
es Específicas de Licitação do
d Edital.

17. 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.

Vitória da Conquista – BA, 06 de maio
m
de 2016
6.
T
Talitha
Marttins Vieira

Pregoeiro
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ADE ESTAD
ADUAL DO
O SUDOEST
STE DA BA
AHIA - UES
ESB
PREGÃ
ÃO PRESEN
ENCIAL 0066/2016
ANEXO
O II

MODELO DE PROCU
URAÇÃO PARA
P
A PR
RÁTICA DE ATOS CON
NCERNENT
TES AO
CERTA
AME
Modalidade de Licitação

Número
o
005/20
016

Atravé
és do presentte instrumentto, nomeamoss e constituím
mos o(a) Senh
hor(a) .......................................................,
(nacio
onalidade, esttado civil, pro
ofissão), porta
ador do Regisstro de Identid
dade nº .............., expediido pela ...........,
devida
amente inscrito no Cadasttro de Pessoa
as Físicas do Ministério da
a Fazenda, so
ob o nº ....., residente à rua
...................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplo
os poderes para
o procedimentto licitatório in
ndicado acima
a, conferindo-lhe poderes pa
ara:
praticar todos os attos relativos ao
ontra-arrazoarr, assinar con
ntratos, negocciar
(apressentar propossta de preçoss, interpor recursos e desistir deles, co
preçoss e demais co
ondições, conffessar, firmar compromissoss ou acordos, receber e da
ar quitação e praticar
p
todoss os
demais atos pertine
entes ao certame etc).

Vitória da
d Conquista – BA, _____de
e ___________
________ de 20__.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / AS
SINATURA
SS

ANEXO III
MODELO DE PROVA
A HABILIT
TAÇÃO - PR
ROTEÇÃO AO TRABA
ALHO DO MENOR
M
Modalidade de Licitação

Número
o
005/20
016

Declarramos, sob ass penas da lei, em atendime
ento ao quanto
o previsto no inciso
i
XXXIII d
do art. 7º da Constituição
C
Federal, para os fin
ns do disposto no inciso V do
o art. 98 da Le
ei Estadual 9.4
433/05, que n
não empregam
mos menor de 18
e trabalho noturno,
n
perigo
oso ou insalub
bre,
anos em
(

) nem menorr de 16 anos.

(

) nem menorr de 16 anos, salvo
s
na condição de aprendiz, a partir de
e 14 anos.
Vitória da
d Conquista – BA, _____de
e ___________
________ de 20__.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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G
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ENCIAL 0066/2016
ANEXO
O IV
M
MODELO
D DECLA
DE
ARAÇÃO DE
D PLENO CONHEC
CIMENTO
Modalidade de Licitação

Número
o
006/2016

DEC
CLARAÇÃO
O DE PLEN
NO CONH
HECIMENT
TO
[EXCLUSIVA
A PARA O PR
REGÃO PRES
SENCIAL]
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.

Vitória da
a Conquista – BA, _____de ___________
________ de 20__.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / AS
SINATURA
SS

,
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GOVERNO
G
NO DO EST
TADO DA BAHIA
B
SECRE
ETARIA DE EDUCAÇ
AÇÃO
UNIIVERSIDA
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ANEX
XO V

Modalidade de Licitação

Número
o
006/2016

MODE
ELO DE DECLARAÇ
D
ÇÃO QUAN
NTO À REGULARID
DADE FISC
CAL
(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:
(

) 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
e ___________
________ de 20__.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / AS
SINATURA
SS
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