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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
PARTE A – PREÂMBULO
I. Regência legal:
Lei Estadua
al nº 9.433/05, conforme a Lei nº 9.6
658/05, Lei Complementa
C
ar nº 123/06 e legislação pertinente.
/entidade e setor:
II. Órgão/
Univversidade Estadual do Su
udoeste da Bahia
B
– UESB
B / Projetos UESB
U
– PU, C
CCA e GAE/PR
RAE
m:
III. Número de ordem
(

X

) Toma
ada de Preçoss

IV. Tipo de licitação
o:

04/2012
nº 00

(

X

) Menor Preço

(
(
(

X

) Porr item
) Porr lote
) Glo
obal

V. Finalida
ade da licita
ação/objeto
o:
AQUISIIÇÃO DE MAT
TERIAL PERM
MANENTE (LIVROS)
VI. Proces
sso adminis
strativo no :
609387
VII. Press
supostos pa
ara particip
pação (apre
esentação fa
acultativa ou
o obrigató
ória do CRC/CRS):
( x ) Some
ente serão ad
dmitidas a pa
articipar destta licitação as
a empresas que portem Certificado de Registro
Cadasstral - CRC, emitido
e
pela Secretaria da Administra
ação do Estad
do da Bahia – SAEB, ou que
q provem
peran
nte a comissã
ão, na data da
d abertura da licitação, que atendem a todas as condições exigidas no
edital para habilittação, obserrvada a nece
essária qualiificação e ass demais exigências con
ntidas neste
umento.
Instru
VIII. Form
ma de fornec
cimento:
Aquisição
( X ) única
ú
(
) parcelada
p
IX. Prazo do
d contrato
o:
( ) A entrrega dos bens, a contarr da data asssinatura do contrato, ad
dmitindo-se a prorrogaçã
ão do prazo
nos te
ermos dos artts. 141 e 142
2 da Lei Esta
adual 9.433/0
05, será: (Aq
quisições)
( X ) Imediata
I
(até
é 15 dias - art. 82)
( ) Conforme
C
as especificaçõ
ões definidass na PARTE B – DISPOSIÇ
ÇOES ESPECÍFICAS
o para início da sessão
o pública da
a licitação:
X. Aberturra, local, data e horário
Endereço;
Sala da Ge
erência Admiinistrativa – GAD
G
– Prédio
o do Almoxarifado Centra
al da UESB, situada
s
à
Estrada do
o Bem Quere
er, Km 04 – Vitória
V
da Co
onquista – BA
A.
20/08/201
12
Horário:
0 Horas
14:30
Data:
ão orçamen
ntária:
XI. Dotaçã
Unidade Ge
estora:
F
Fonte:
3.11.620

14

Pro
ojeto/Ativida
ade:
4521

Elemento
o de despesa
a:
449052

ão dos interressados, ex
xigir-se-ão
o os docume
entos relatiivos a:
XII. Para a habilitaçã
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XII-1. Hab
bilitação jurrídica, comp
provada med
diante a apre
esentação:
a) de regisstro público no
n caso de empresário
e
in
ndividual.
b) em se tratando
t
de sociedades empresárias,
e
, do ato con
nstitutivo, esttatuto ou co
ontrato social, com suas
eventua
ais alteraçõess supervenie
entes em vig
gor, devidam
mente registra
ados, acomp
panhados, qu
uando for o
caso, dos documen
ntos societários comprob
batórios de eleição
e
ou designação
d
e investidura dos atuais
adminisstradores.
c) no caso
o de sociedad
des simples, do ato consttitutivo, estattuto ou contrato social, ccom suas eve
entuais
alteraçõ
ões superven
nientes em viigor, devidam
mente registrrados, acomp
panhados do
os atos comp
probatórios
de eleiçção e investid
dura dos atua
ais administrradores.
d) decreto de autorizaçção, no caso de empresa
a ou sociedad
de estrangeirra em funcionamento no País, e ato
nto expedido
o pelo órgão competente,, quando a atividade
a
de regisstro ou autorrização para funcionamen
assim o exigir.
gularidade fiscal,
f
mediiante a apre
esentação de:
d
XII-2. Reg
a)
b)
c)
d)
e)
F)

prova de
e inscrição no Cadastro Nacional de Pesso
oa Jurídica – CNPJ.
C
prova de
e inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, rela
ativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente
p
ao
seu ramo
o de atividade
e e compatível com o objeto
o contratual.
prova de
e regularidade
e para com a Fazenda
F
Estadual e Municipa
al do domicílio
o ou sede do licitante.
prova de
e regularidade
e para com a Fazenda
F
Federral, inclusive INSS, nos term
mos do Decreto
o Federal nº 5.586,
5
de 19
de novem
mbro de 2005
5.
prova de
e regularidade
e relativa ao Fu
undo de Garan
ntia por Temp
po de Serviço (FGTS),
(
media
ante a apresen
ntação do
Certificad
do de Regularridade do FGT
TS - CRF.
prova de
e regularidade
e para com a Justiça Trabalh
hista, mediantte a apresenta
ação da Certidã
ão Negativa de Débitos
Trabalhisstas – CNDT, nos termos da
a Lei Federal n°
n 12.440, de 07 de julho de 2011.
XII-2.1. A prova da inscrição a que
e se referem os
o itens “a” e “b”
“ será suprida com a apre
esentação dass certidões a
eferem os iten
ns “c” e “d”, re
espectivamentte, se estas co
ontiverem o nú
úmero de insccrição da licitante.
que se re
XII-2.2 As microemp
presas e emprresas de pequ
ueno porte, beneficiárias
b
do tratamento diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar nºº 123/06, devverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovvação de regullaridade fiscal,, mesmo que esta apresentte alguma resttrição.
XII-2.2.1 Nesta hipótese, haven
ndo alguma re
estrição na co
omprovação da
a regularidade
e fiscal, será assegurado
a
o
o em que o p
proponente forr declarado o
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
dor do certam
me, prorrogáve
eis por igual pe
eríodo, a crité
ério da Administração Públicca, para a regu
ularização da
venced
docum
mentação, pagamento ou pa
arcelamento do
d débito, e emissão de eve
entuais certidõ
ões negativass ou positivas
com effeito de certidão negativa.
XII-2.2.2 A não-re
egularização da
d documenta
ação, no prazo previsto no item anteriorr, implicará de
ecadência do
o, sem prejuízzo das sançõe
es previstas na
a Lei Estadual nº 9.433/05, especialmen
nte a definida
direito à contratação
no art.. 192, inc. I.

XII-3. Qua
alificação Té
écnica, com
mprovada atra
avés de:
A) comprovação de ap
ptidão para o desempenh
ho de ativida
ade pertinen
nte e compattível em cara
acterísticas,
o
da liciitação, atrav
vés da apressentação de um ou mais atestados
quantidades e prazzos com o objeto
dos por pesso
oas jurídicas de direito público ou privado.
fornecid
B) declaraç
ção do licitante de que tomou
t
conhe
ecimento de todas as informações e das condiçõ
ões para o
cumprim
mento das ob
brigações ob
bjeto da licita
ação, conform
me modelo co
onstante do Anexo V.
alificação ec
conômico-ffinanceira:
XII-4. Qua
( X ) não exigível (aqu
uisição com entrega
e
imed
diata art. 82 c/c §2º do art.
a 102 da LLei Estadual nº
n 9.433/05)).
da mediante:
(
) a ser comprovad
b
balanço
patrimonial e dem
monstraçõess contábeis do último exe
ercício social,, já exigíveis e apresenta
ados
n forma da lei, que com
na
mprovem a boa
b situação financeira da
d empresa, podendo ser atualizado por
ín
ndices oficiais, quando encerrados há
á mais de 03
3 (três) mese
es da data da
a apresentaçção da proposta,
v
vedada
a sua
a substituição por balanccetes ou bala
anços provisórios. O licitante apresen
ntará, conforrme
o caso, pub
blicação do Balanço ou cópia repro
ográfica dass páginas do
o Livro Diárrio onde forram
t
transcritos
o Balanço e a Demonstra
ação de Ressultado, com
m os respecttivos Termoss de Aberturra e
E
Encerramento
o registradoss na Junta Co
omercial.
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A)

B)

ccertidão nega
ativa de falê
ência ou recu
uperação jud
dicial expedid
da pelo distriibuidor da se
ede do licitan
nte,
c
com
data de expedição ou
o revalidaçã
ão dos último
os 90 (noven
nta) dias antteriores à data da realiza
ação
d licitação, prevista no
da
o item X de
este preâm
mbulo, caso o documen
nto não con
nsigne prazo de
v
validade.
d
demonstraçã
o de patrimônio líquido no montantte mínimo in
ndicado abaixo, concern
nente à data
a de
a
apresentação
o das proposstas, na form
ma da lei, adm
mitida a sua atualização ccom base no
o INPC do IB
BGE,
p
permitindo-se
e, na hipótesse de licitaçã
ão por lotes, a demonstra
ação da qualificação indiv
vidualizada para
p
c
cada
lote de interesse da
a proponentte. Neste casso, ofertando
o a licitante proposta pa
ara mais de um
lo
ote, o patrimônio líquid
do exigido será
s
a resulttante da soma de tanto
os quantos forem os lo
otes
o
ofertados.

claração de Proteção ao
a Trabalho
o do Menor
XII-5. Dec
Conforme o inciso XXXIII do art. 7ºº da Constitu
uição Federal, para os fins do dispostto no inciso V do art. 98
da Lei Estad
dual nº 9.43
33/05, deverrá ser aprese
entada decla
aração quantto ao trabalh
ho do menorr, conforme
modelo constante do An
nexo III deste Instrume
ento.
o de Registrro – SAEB:
XIII. Codiificação no Certificado
76.10
mentos pas
ssíveis de substituição
s
o pelo extra
ato do Certiificado de R
Registro:
XIV. Docum
( X ) A liccitação se pro
ocessa com a utilização do SIMPAS:
( X ) À opção do licitante, o Certificad
do de Registrro Cadastral-CRC, dentro
o do prazo de
d validade,
s
os documentoss relativos à Habilitação
o Jurídica, à Regularidad
de Fiscal, à
poderá substituir
Qualificaçção técnica, à Qualificaçção Econôm
mico-Financeira e à Declaração de Proteção
P
ao
Trabalho do Menor, desde
d
que co
olocado junto
o aos demaiss documentoss de habilitaçção, ficando
do que, casso exista alg
gum docume
ento vencido
o, o licitantte deverá ap
presentar a
esclarecid
versão attualizada do referido documento junto com os demais docume
entos de hab
bilitação.
(
) A liccitação se pro
ocessa sem a utilização do
d SIMPAS:
(
) À opção
o do licitantte, o Certifficado de Registro
R
Cadastral-CRC,, poderá su
ubstituir os
documen
ntos do item XII-1
X
deste preâmbulo
p
re
eferentes à Habilitação
H
Ju
urídica; os mencionados
m
nas alíne
eas “a” e “b” do item XII-2
X
do preâ
âmbulo, con
ncernentes à Regularidad
de Fiscal; o
referido na alínea “a” do item XII-4 do preâmbulo,
p
r
relativo
à Q
Qualificação Econômicooteção ao Trabalho do Menor,
M
desde que colocad
do junto aos
Financeira; e a Declaração de Pro
d
de habilitaçã
ão, ficando esclarecido que, caso exista algum documento
demais documentos
vencido, o licitante deverá aprese
entar a versã
ão atualizada
a do referido
o documento
o junto com
os de habilita
ação.
os demais documento
XV. Garanttia do contrrato:
( x ) Não exxigível
( ) Por occasião da asssinatura do contrato, a empresa ven
ncedora do certame
c
devverá prestar garantia de
5% (ccinco por cen
nto) do valorr do contrato
o, podendo optar
o
por uma das modalidades previstas no §1º
do artt. 136 da Le
ei Estadual nº 9.433/05
5, ficando essclarecido qu
ue a garantiia deverá te
er seu valor
atualizzado nas mesmas condições do contrrato.
el pelos esc
clarecimenttos sobre es
ste instrum
mento:
XVI. Local,, horário e responsáve
Servidor ressponsável COMISSÃ0 PERMANENT
TE DE LICIT
TAÇÃO – CO
OPEL, nomea
ada pela PO
ORTARIA
e portaria de
012 de 19 de
e junho de 20
012 - Preside
ente: Adalberto Costa Jún
nior
N.º 1080/20
designação::
Endereço: Sala da Ge
erência Admin
nistrativa – GAD
G
– Prédio
o do Almoxarrifado Centra
al da UESB, situada
s
à Estrada do
d Bem Querrer, Km 04 – Vitória da Conquista
C
– BA.
B
Horário:
08:30 às Tel.:
T
(77) 3425- Fax:: (77)3424--1045 E-ma
ail:
copelu
uesb@gmail.com
18:30
9398
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XVII. Índic
ce de anexo
os:
( x ) I. Pedido de Cotaçção – PCT;
( x ) II. Mo
odelo de Proccuração para a Prática de
e Atos Conce
ernentes ao Certame;
C
( x ) III. Mo
odelo de Decclaração da Proteção
P
ao Trabalho
T
do Menor;
( x ) IV. Minuta de Contrato;
delo de Declaração de Co
onhecimento
o e Enquadra
amento;
( x ) V. Mod
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PARTE B – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DESTE CERTAME

1. TERMO DE REFERÊ
ÊNCIA:
po a aquisiçção de mate
erial perman
nente (Livross) conforme especificaçõ
ões,
A presente licitação tem por escop
os e condiçõe
es descritos no
n Pedido de
e Cotação – PCT
P (Anexo I):
I
quantitativo
2. DETERM
MINAÇÕES ADICIONAI
A
IS:
eterminaçõess contidas na
a PARTE C – DISPOSIÇ
ÇÕES GERA
AIS, bem com
mo daquelass decorrentess de
Além das de
lei, deverão
o ser observa
ados os seguintes itens ne
este instrumento convocatório:
ada a subco
ontratação parcial
p
do ob
bjeto, a asssociação da contratada com outrem
m, a cessão ou
2.1 É veda
transferênciia, total ou parcial do contrato,
c
bem
m como a fu
usão, cisão ou
o incorpora
ação da conttratada, não
o se
responsabiliizando o con
ntratante por nenhum com
mpromisso assumido
a
porr aquela com
m terceiros.
2.2 Nas co
ompras para entrega im
mediata, assim entendida
as aquelas com
c
prazo d
de entrega até
a quinze dias
d
contados da
a data da ce
elebração do ajuste, será dispensada a atualizaçã
ão financeira corresponde
ente ao perío
odo
compreendiido entre ass datas do adimplement
a
to e a previssta para o pagamento,
p
desde que não superio
or a
quinze dias,, em conform
midade com o inc. II do art.
a 82 da Lei nº 9.433/05
5.
2.3 Tratand
do-se de equ
uipamentos de
d grande vulto, o receb
bimento far-sse-á mediante termo circunstanciado
o e,
nos demais,, mediante re
ecibo.
3. OBRIGA
AÇÕES CON
NTRATUAIS ESPECÍFIC
CAS:
v
obe
edecerá as condições
c
do
o instrumentto de contratto constante
e do
3.1 A contrratação com o licitante vencedor
Anexo IV,, facultada a substituiçã
ão, a critério
o da Admin
nistração, po
or instrumen
nto equivalen
nte, desde que
q
presentes as condições do art. 132 da
d Lei Estadu
ual nº 9.433//05.

PARTE C – DISPOSIÇÕES GERAIS
O
1. OBJETO
1.1 O prese
ente procedimento tem por escopo o objeto descrito na PARTE
P
A - PREÂMBUL
LO, no qual
encontram prescritas, entre
e
outras informaçõess: o órgão/en
ntidade licita
ante, a moda
alidade licita
atória, o tipo
e
ou
u forma de fornecimentto, o prazo
licitação, oss pressuposttos de partiicipação, o regime de execução
contrato, o local, data e horário para início da sessão pública,
p
a dotação orça
amentária, os requisitos
habilitação.

se
de
do
de

ecificações, quantitativos
q
s e condiçõe
es da licitaçã
ão estão desscritas na PARTE B – DISPOSIÇO
D
OES
1.2 As espe
ESPECÍFIC
CAS, deste Instrumento.
áveis deste instrumento os anexos de
escritos na PARTE
P
A–P
PREÂMBULO
O.
1.3 São parrtes indissociá
UPOSTOS PA
ARA PARTICIPAÇÃO NA
N LICITAÇ
ÇÃO
2. PRESSU
ão nesta licittação estão indicados no item VII do preâmbulo.
2.1 Os pressupostos parra participaçã
R
qua
ando exigível, deverá co
onter a codifficação espe
ecificada no item XIII do
2.2 O Certiificado de Registro,
preâmbulo
o.
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2.3 Não serrão admitidass empresas em
e consórcio
o, nem as qu
ue estejam su
uspensas tem
mporariamen
nte de particiipar
e de licitar com
c
a Admin
nistração Púb
blica ou as declaradas iniidôneas, na forma
f
dos in
ncisos II e IIII do art. 186
6 da
Lei Estadual nº 9.433/95.
m o art. 200 da Lei Estad
dual nº 9.433
3/95, fica impedida de pa
articipar destta licitação e de
2.4 Em conssonância com
contratar co
om a Adminiistração Púb
blica a pessoa jurídica co
onstituída po
or membros d
de sociedade
e que, em data
d
anterior à sua criação
o, haja sofrrido penalida
ade de susspensão do direito de licitar e co
ontratar com
m a
a sido decla
arada inidônea para licittar e contra
atar e que ttenha objeto
o similar ao da
Administraçção ou tenha
empresa pu
unida.
do ao agentte político e ao servidor público de qualquer
q
cattegoria, natu
ureza ou con
ndição, celeb
brar
2.5 É vedad
contratos com
c
a Admin
nistração dirreta ou indirreta, por si ou como re
epresentante
e de terceiro
o, sob pena de
nulidade, re
essalvadas ass exceções le
egais, conforrme o art. 12
25 da Lei Esta
adual nº 9.433/95.
2.6 É defeso
o ao servido
or público tra
ansacionar co
om o Estado quando parrticipar de ge
erência ou ad
dministração
o de
empresa prrivada, de so
ociedade civil ou exercerr comércio, na
n forma do inc. XI do a
art. 176 da Lei Estadual nº
6.677/94.
ante o art. 18
1 da Lei Estadual
E
nº 9.433/05, não poderá participar,
p
d
direta ou ind
diretamente, da
2.7 Consoa
licitação, da
a execução de
d obras ou serviços e do
d fornecime
ento de benss a eles nece
essários os demais
d
agen
ntes
públicos, asssim definido
os no art. 20
07 do mesmo
o diploma, im
mpedidos de
e contratar co
om a Administração Púb
blica
por vedação
o constitucional ou legal.
CIA LEGAL DA
D LICITAÇ
ÇÃO
3. REGÊNC
ão obedecerá
á, integralme
ente, as disp
posições da Lei
L Estadual nº 9.433/05
5, alterada pe
ela Lei Estad
dual
Esta licitaçã
nº 9.658/05
5, a Lei Com
mplementar nº
n 123/06 e a Lei Federall nº 8.666/93
3, no que forr pertinente.
NCIAMENTO
O
4. CREDEN
oa física reg
gularmente designada
d
pa
ara represen
ntar a licitan
nte no proce
esso
4.1 Reputa--se credenciada a pesso
licitatório.
enciamento de sócios fa
ar-se-á atravvés da apressentação do
o ato constitutivo, estatu
uto ou contrrato
4.2 O crede
social, e no
n caso da
as sociedade
es por açõe
es, acompa
anhado do documento de eleição e posse dos
administrad
dores.
enciamento de
d mandatáriios far-se-á mediante
m
a apresentação
a
o de procuraçção por instrrumento púb
blico
4.3 O crede
ou particula
ar que conte
enha, prefere
encialmente, o conteúdo
o constante do
d modelo d
do ANEXO II,
I devendo ser
exibida, no caso de proccuração particular, a provva da legitim
midade de que
em outorgou
u os poderes.
nciar apenas um repre
esentante, ficando
f
este
e adstrito a apenas uma
u
4.4 Cada licitante poderá creden
representaçção.
4.5 Os docu
umentos refe
eridos nos ittens anteriorres poderão ser apresenttados em oriiginal, cópia autenticada ou
cópia simple
es acompanh
hada do original, para qu
ue possa ser autenticada.
STAS DE PR
REÇO E DOC
CUMENTOS DE HABILIITAÇÃO
5. PROPOS
TO À FORMA E VALIDA
ADE
5.1 QUANT
ocumentos da
a proposta de
d preços e da
d habilitação deverão esstar disposto
os ordenadam
mente, contidos
5.1.1 Os do
em 02 (dois) envelopess distintos, lacrados, ind
devassados, os quais deverão estar rubricados pelo
p
represe
ente
mpresa, ou po
or seu mand
datário, deve
endo ser iden
ntificados no
o anverso a rrazão social da empresa,, os
legal da em
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d preços nº 00
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Itens de III a VI do preâmbulo, além da exp
pressão, confforme o caso
o, Envelope A – Propos
sta de Preç
ços,
ou Envelop
pe B – Habilitação.
oposta de preços
p
deverrá estar em
m original, da
atilografada ou digitada
a apenas no
o anverso, sem
s
5.1.2 A pro
emendas, ra
asuras, ressa
alvas ou entrrelinhas, rubrricada em to
odas as folhas, datada e a
assinada pelo
o representa
ante
legal da licittante, ou porr seu manda
atário, sendo necessária, nesta última
a hipótese, a juntada da procuração que
q
contemple expressamen
e
nte este pode
er.
ocumentos re
elativos à ha
abilitação devverão ser ap
presentados em original, cópia auten
nticada ou có
ópia
5.1.3 Os do
simples aco
ompanhada do
d original, para
p
que posssam ser aute
enticados.

ternet somen
nte terão validade se conffirmada sua autenticidade.
5.1.4 As cerrtidões extraídas pela inte
FICADO DE
E REGISTRO
O
5.2 CERTIF
A apresenttação do Certificado de Registro, expedido pela
p
Secreta
aria da Adm
ministração do Estado da
Bahia/SAEB
B, quando exiigível, observvará as estip
pulações consstantes do ittem XIV do preâmbulo
o.
5.3 PROPO
OSTA DE PR
REÇOS
oponente de
everá elabora
ar a sua pro
oposta de preços de accordo com as exigênciass constantes da
5.3.1 O pro
PARTE B – DISPOSIÇ
ÇOES ESPE
ECÍFICAS, em
e consonância com o modelo do Anexo I, expressando
e
os
valores em moeda nacional – reaiss e centavoss, em duas casas decim
mais, ficando esclarecido que não se
erão
ernativas.
admitidas propostas alte
garismo e o expresso po
or extenso, será
s
levado em
5.3.2 Ocorrrendo divergência entre o preço por item em alg
conta este último.
ú
posta aprese
entada deverrá incluir toda
as e quaisqu
uer despesas necessárias para o fiel cumprimento
c
o do
5.3.3 A prop
objeto destta licitação, inclusive todos
t
os cu
ustos com material
m
de consumo, salários, en
ncargos sociais,
previdenciários e traba
alhistas de todo
t
o pessoal da conttratada, com
mo também fardamento,, transporte de
n
materiais empregados, inclusive ferrramentas, utensílios e equipamen
ntos utilizad
dos,
qualquer natureza,
depreciação
o, aluguéis, administraçã
a
ão, impostos,, taxas, emo
olumentos e quaisquer o
outros custoss que, direta ou
indiretamen
nte, se relacio
onem com o fiel cumprim
mento pela co
ontratada da
as obrigaçõess.
er referidos à data de re
ecebimento das
d proposta
as, considera
ando a condição
5.3.4 Os prreços cotadoss deverão se
de pagame
ento à vista
a, não deve
endo, por issso, computtar qualquerr custo financeiro para o período de
processame
ento das fatu
uras.
5.3.5 A prop
posta de pre
eços terá prazo de validad
de de 60 (se
essenta) diass, a contar da
a data fixada
a no item X do
preâmbulo
o para início da sessão pública,
p
facu
ultado, porém
m, aos propo
onentes este
ender tal validade por prrazo
superior.
o de sinal, ou qualquer outra form
ma de antecipação de pagamento na
5.3.6 Não será permittida previsão
as, devendo ser desclasssificada, de im
mediato, a proponente que assim o fizer.
f
formulação das proposta
s
considerrada qualque
er oferta de vantagem não
n prevista neste instrumento, nem propostas com
c
5.3.7 Não será
preço globa
al ou unitáriio simbólico,, irrisório ou
u de valor zero,
z
incomp
patíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
o desclassifica
adas as prop
postas que não
n atendere
em às condiçções e exigências deste Instrumento
o ou
5.3.8 Serão
que consign
narem valor global
g
superrior aos praticados no me
ercado ou co
om preços manifestamente inexeqüívveis,
assim considerados aqu
ueles que não venham a ter demonsttrada sua via
abilidade atrravés de doccumentação que
q
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comprove que
q os custoss dos insumo
os são coerentes com os de mercado
o e que os co
oeficientes de produtivida
ade
são compattíveis com a execução
e
do objeto do co
ontrato.
mulação da proposta
p
imp
plica para o proponente
p
a observância dos preceitos legais e regulamenta
ares
5.3.9 A form
em vigor, tornando-o responsáve
el pela fide
elidade e le
egitimidade das informações e do
os documen
ntos
os.
apresentado
5.4 HABILITAÇÃO
i
na licitação, exigir-se-ão
o, exclusivam
mente, os do
ocumentos mencionados
m
s no
Para a habiilitação dos interessados
item XII do preâmbu
ulo.
DIMENTO DA
D LICITAÇÃ
ÃO
6. PROCED
6.1 FASE INICIAL
I
6.1.1 A sesssão pública de abertura
a das proposstas terá iníccio no dia, hora
h
e local designados no item X do
preâmbulo
o, devendo o representante da licitante efetuar o seu creden
nciamento, ccomprovando
o que possuii os
necessários poderes parra a prática dos
d atos inerrentes ao cerrtame.
uída a fase de
d credenciamento, os liccitantes entre
egarão o En
nvelope A - Propostas de Preços, e o
6.1.2 Conclu
Envelope B – Habilita
ação, além da Declara
ação de Ple
eno Conhecimento e E
Enquadrame
ento, conforrme
o modelo co
onstante do Anexo
A
V.
da a sessão de abertura
a das proposstas, não ma
ais cabe a de
esistência do
o licitante, sa
alvo por mottivo
6.1.3 Iniciad
justo, decorrrente de fato
o supervenie
ente e aceito
o pela comisssão.
ertura dos en
nvelopes rela
ativos aos do
ocumentos da
as propostass e de habilittação será re
ealizada sem
mpre
6.1.4 A abe
em ato púb
blico, previam
mente design
nado, do qua
al se lavrará ata circunsttanciada assiinada pelos licitantes
l
e pela
p
comissão ou
u servidor re
esponsável.
ntos contidoss nos envelopes serão ru
ubricados pelos licitantes presentes e pela Comisssão.
6.1.5 Todoss os documen
TURA DOS ENVELOPES
E
S
6.2 ABERT
RTURA DOS
S ENVELOPE
ES A – PRO
OPOSTA DE PREÇOS
6.2.1 ABER
p
da
a comissão fará,
f
primeirramente, a abertura
a
doss Envelopes A – Propostta de Preçoss, e
6.2.1.1 O presidente
verificará a conformidad
de e compatibilidade de cada
c
propostta com os req
quisitos e especificações do instrume
ento
convocatório, com os preços corrrentes no mercado
m
ou fixados pela Administrração ou po
or órgão ofiicial
e ou, ainda, com
c
os consstantes do sistema de re
egistro de pre
eços, quando
o houver, prromovendo-sse a
competente
desclassifica
ação das pro
opostas desco
onformes ou incompatíve
eis.
H
neccessidade de
d apresenta
ação de de
emonstração de compa
atibilidade ou amostras,, o
6.2.1.1.1 Havendo
presidente da
d comissão fixará prazo
o para sua re
ealização, dev
vendo ser no
otificados tod
dos os particiipantes, fican
ndo
esclarecido que a descconformidade
e e incompa
atibilidade da
d amostra com
c
os requisitos e especificações do
o convocatórrio implicará na desclasssificação da proposta e que
q
a não a
apresentação
o será reputa
ada
instrumento
desistência,, com as conseqüências estabelecidas
e
s em lei.
omissão julgará e classifiicará as prop
postas, de accordo com oss critérios de
e avaliação co
onstantes de
este
6.2.1.2 A Co
ato convoccatório, fran
nqueando a palavra pa
ara que os licitantes registrem
r
em
m ata seuss protestos ou
impugnaçõe
es que ente
enderem cab
bíveis, pode
endo ser ap
preciados e decididos d
de imediato, salvo quan
ndo
envolverem aspectos qu
ue exijam análise mais ap
purada.
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6.2.1.3 Se houver impu
ugnação ou protesto porr recurso, pe
ermanecerão fechados oss envelopes de Habilitaçção,
damente rub
bricados por todos os pre
esentes, para
a serem possteriormente recolhidos e guardados em
sendo devid
poder da Co
omissão, até a designaçã
ão de nova da
ata para a abertura.
o havendo registro de pro
otesto ou impugnação e desde que haja
h
declaraçção expressa consignada em
6.2.1.4 Não
ata de renú
úncia a recu
urso ou a ap
presentação do termo de
d renúncia de todos oss participante
es, a Comissão
prosseguirá no andame
ento dos trab
balhos, procedendo à de
evolução doss envelopes fechados ao
os concorren
ntes
ados, conten
ndo a respecctiva docume
entação de habilitação,
h
e procedendo
o à abertura
a dos envelopes
desclassifica
"B" – HABILLITAÇÃO - da
as empresas classificadass com os trêss menores preços.
RTURA DOS
S ENVELOPE
ES B – HAB
BILITAÇÃO
6.2.2 ABER
omissão de Licitação
L
con
nferirá e exam
minará os do
ocumentos de habilitação
o bem como a autenticida
ade
6.2.2.1 A Co
dos mesmo
os. Caso o procedimentto se processse mediantte a utilizaçã
ão do Sistema Integrad
do de Materrial,
Patrimônio e Serviços – SIMPAS, a Comissão de
d Licitação emitirá, de logo, extratto do licitantte possuidor do
Certificado de
d Registro e conferirá a regularidade
e da docume
entação exigida neste insstrumento.
mpresa que deixar
d
de apresentar a do
ocumentação
o de Habilita
ação exigida sserá inabilita
ada.
6.2.2.2 A em
e
de
e restrição na
n comprova
ação da regu
ularidade fisccal das micrroempresas e empresas de
6.2.2.1 A existência
pequeno po
orte beneficiá
árias do regime diferenciado e favore
ecido da Lei Complementtar nº 123/0
06 não implicca a
inabilitação automática da licitante.
omissão delliberará sobrre a habilitaçção dos três primeiros cla
assificados, ffranqueando
o a palavra uma
u
6.2.2.3 A Co
vez mais ao
os participantes para que
e registrem em
e ata os protestos ou impugnaçõess que entend
derem cabívveis,
podendo se
er apreciadoss e decididoss de imediatto, salvo qua
ando envolve
erem aspecttos que exija
am análise mais
m
apurada.
o havendo registro de pro
otesto ou impugnação e desde que haja
h
declaraçção expressa consignada em
6.2.2.4 Não
ata de renú
úncia a recu
urso ou a ap
presentação do termo de
d renúncia de todos oss participante
es, a Comissão
procederá à convocaçã
ão, se for o caso, de ta
antos licitanttes classifica
ados quanto
os forem os inabilitados no
julgamento previsto no item anterior.
a Lei Estad
dual nº 9.433/05, se ttodas as prropostas forrem
6.2.2.5 Noss termos do § 3º do art. 97 da
desclassifica
adas ou todo
os os licitante
es classificad
dos forem ina
abilitados, po
oderá a Administração fix
xar um prazo
o de
08 (oito) dia
as úteis aos licitantes para apresenta
ação de nova
a proposta ou nova documentação, após
a
sanadass as
causas que motivaram a desclassificcação ou inab
bilitação.
RIO DE JUL
LGAMENTO DAS PROP
POSTAS
6.3 CRITÉR
e
cuja
a proposta te
enha o menor preço, em
m conformida
ade
6.3.1 Será adjudicado o objeto da licitação à empresa
o preâmbulo, desde qu
ue atenda a ttodos os req
quisitos exigidos
com o tipo de licitação definido no item IV do
o atendimento às condiçõ
ões deste Instrumento.
para o pleno
c
de emp
pate, real ou
u ficto, será
á assegurada
a, nos termo
os da Lei co
omplementar nº 123/06
6, a
6.3.2 Em caso
preferência de contrata
ação para as
a microemp
presas e empresas de pequeno
p
porrte beneficiá
árias do regiime
o e favorecid
do, nos termo
os que se seg
guem:
diferenciado
endem-se po
or empate fic
icto as situaçções em que
e as proposta
as apresenta
adas pelas microempresa
m
as e
6.3.2.1 Ente
empresas de
d pequeno porte sejam até 10% (d
dez por centto) superiore
es à propostta mais bem
m classificada
a, e
empate reaal as que sejaam iguais.
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6.3.2.2 Em qualquer de
estas hipótesses, a micro
oempresa ou empresa de
e pequeno p
porte mais bem
b
classifica
ada
esentar prop
posta de preçço inferior àq
quela considerada vencedora do certtame, situaçã
ão em que será
s
poderá apre
adjudicado em seu favo
or o objeto liccitado.
6.3.2.3 No caso
c
de as microempresa
m
as e empresa
as de pequeno porte aprresentarem p
preços iguaiss, será realiza
ado
sorteio entre elas para que
q se identiifique aquela
a que primeirro poderá apresentar melhor oferta.
6.3.3 Ocorrrendo empa
por licitante
ate real de propostas formuladas
f
es que não detenham a condição de
microempre
esa ou de em
mpresa de pe
equeno porte
e, será obse
ervado o disp
posto no §2ºº do art. 3º da Lei Estad
dual
nº 9.433/05, proceden
ndo-se, suce
essivamente, a sorteio, em ato público, para o qual os licitantes se
erão
q
outrro critério de
e desempate..
convocadoss, através de aviso publicado no D.O.E., vedado qualquer
6.3.4 Sempre que houve
er sorteio de
everá ser lavrrada ata espe
ecífica.
SOS
7. RECURS
nto dos recurrsos observará o disposto
o no Capítulo
o XII da Lei Estadual
E
nº 9
9.433/05.
O regramen
H
ÇÃO
8. ADJUDIICAÇÃO E HOMOLOGA
c
as e concluíída a fase de
d habilitaçã
ão, a autoriidade superior compete
ente
8.1 Após classificadas
as proposta
examinará as
a vantagenss da propostta vencedora
a, em relação aos objetivvos de intere
esse público colimados pela
p
licitação, ho
omologará o procedimento licitatório e adjudica
ará o objeto
o contratual ao licitante
e vencedor, em
despacho ciircunstanciad
do.
o à licitação a
acudir apena
as um interessado, poderá ser homologada a licittação e com
m este celebra
ado
8.2 Quando
o contrato, desde que esteja
e
comprovado nos autos que o preço propo
osto é comp
patível com o de mercado e
a exigênciass legais e reg
gulamentaress, bem como
o as especificcações do ato
o convocatórrio.
sejam satisffeitas todas as
8.3 A homologação e a adjudicação do objeto de
esta licitação
o não implica
ará direito à ccontratação.
9. CONTRA
ATAÇÃO
dicatário será
á convocado a assinar o termo
t
de con
ntrato, ou insstrumento eq
quivalente, se for o caso,, no
9.1 O adjud
prazo de atté 10 (dez) dias corridoss, sob pena de decair do
d direito à contratação,, sem prejuíízo das sanções
previstas no
o inciso I do art. 192 da Lei Estaduall 9.433/05, podendo
p
solicitar sua pro
orrogação po
or igual perío
odo,
por motivo justo
j
e aceitto pela Admin
nistração.
o porte bene
eficiárias do regime diferrenciado e fa
avorecido da Lei
9.1.1 Às microempresass e empresass de pequeno
ntar nº 123//06, que se sagrem ven
ncedoras do certame e que contem
m com algum
ma restrição na
Complemen
comprovaçã
ão da regularidade fisca
al, será asssegurado o prazo de 2 (dois) diass úteis, cujo termo iniicial
corresponde
erá ao mome
ento em que
e o proponen
nte for declarado o vence
edor do certa
ame, prorrog
gáveis por ig
gual
período, a critério da
a Administra
ação Pública
a, para a regularizaçã
ão da documentação, pagamento ou
ão de eventtuais certidões negativass ou positivvas com efe
eito de certid
dão
parcelamento do débito, e emissã
negativa.
o-regularizaçção da docum
mentação no
o prazo prev
visto implicarrá decadênciia do direito à contrataçção,
9.1.2 A não
sem prejuízzo das sançõ
ões previstass na Lei Esta
adual nº 9.43
33/05, especcialmente a definida no art. 192, incc. I,
sendo faculttado à Admin
nistração con
nvocar os licitantes rema
anescentes, na
n ordem de classificação
o, assegurandose às micrroempresas e empresass de pequen
no porte em
m situação de empate o exercício do direito de
preferência..
9.1.3 Na hipótese da nã
ão-contrataçção da micro
oempresas e empresas de pequeno p
porte, o obje
eto licitado será
s
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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9.2 Como condição
c
parra celebração do contrato, o licitantte vencedor deverá man
nter todas as
a condições de
habilitação.
dor, convoca
ado dentro do prazo de validade
v
de sua
s proposta
a, não celebrar o contrato
o, é
9.3 Se o liciitante venced
facultado à Administraçã
ão, sem prejuízo da apliccação das sanções previsstas na legisla
ação pertinente, examina
ar e
a
e das propo
ostas subseq
qüentes, na ordem
o
de cllassificação, bem como o atendimen
nto,
verificar a aceitabilidad
pelo licitante, das condiçções de habiilitação, proccedendo à co
ontratação.
natura do co
ontrato deverá ser realizzada pelo representante legal da em
mpresa ou mandatário
m
c
com
9.4 A assin
poderes exp
pressos.
atada ficará obrigada a aceitar
a
nas mesmas
m
cond
dições contra
atuais, acrésccimos ou sup
pressões que
e se
9.5 A contra
fizerem no objeto,
o
de atté 25% (vintte e cinco po
or cento) do valor
v
inicial atualizado
a
do
o contrato, na
n forma do §1º
§
do art. 143 da Lei Estad
dual nº 9.433
3/05.
essões poderão ser supe
eriores a 25%
%, desde que
e haja resulta
ado de acord
do entre os contratantes.
9.6 As supre
9.7 A variaçção do valorr contratual para
p
fazer fa
ace ao reajuste de preço
os previsto n
no próprio co
ontrato, quan
ndo
for o caso, as atualizaçõ
ões, compen
nsações ou apenações
a
fin
nanceiras de
ecorrentes da
as condiçõess de pagame
ento
omo o empe
enho de dotações orçam
mentárias suplementaress até o limitte do seu va
alor
nele previsttas, bem co
corrigido, não caracterizzam alteraçã
ão do mesmo
o, podendo ser registrad
dos por simp
ples apostila,, dispensand
do a
d aditamento.
celebração de
P
O
10. CONDIIÇÕES DE PAGAMENTO
om o §5º do art. 6º, com
mbinado com a letra “a” do
d inc. XI do
o art. 79 da Lei
L 9.433/05,, os
10.1 Em consonância co
c
se
erão efetuad
dos através de
d ordem bancária ou cré
édito em con
nta corrente,, no
pagamentoss devidos à contratada
prazo não superior
s
a 08
8 (oito) dias,, contados da
d data de verificação do
o adimpleme
ento de cada
a parcela, o que
q
deverá ocorrrer no prazo
o de 15 (quin
nze) dias.
s
a que
q
alude o art. 228-B do Regulamento do ICM
MS, aprovado
o pelo Decre
eto Estadual nº
10.1.1 As situações
6.284/97, sujeitar-se-ão
o, nas hipóteses previstass, à emissão de nota fisca
al eletrônica.
ma pendência
a impeditiva do pagamen
nto, o prazo fluirá a parttir de sua reg
gularização por
10.2 Em havendo algum
parte da contratada.
alização mon
netária dos pagamentos
p
devidos pela Administra
ação, em casso de mora,, será calcula
ada
10.3 A atua
considerand
do a data do
o vencimento
o da obrigaçção e do seu
u efetivo pag
gamento, de
e acordo com
m a variação do
INPC do IBG
GE pro rata tempore
t
.
TENÇÃO DA
AS CONDIÇ
ÇÕES DA PR
ROPOSTA – REAJUSTAM
MENTO E R
REVISÃO
11. MANUT
eços são fixo
os e irreajusttáveis durantte o transcurrso do prazo
o de 12 mese
es da data de
d apresentação
11.1 Os pre
da proposta
a, após o que a concessã
ão de reajusstamento, no
os termos do
o inc. XXV do
o art. 8º da Lei Estaduall nº
9.433/05, se
erá feita med
diante a apliccação do INP
PC/IBGE.
mos do inc. XXVI do arrt. 8º da Le
ei Estadual n
nº 9.433/05,, dependerá de
11.2 A reviisão de preçços, nos term
requerimentto do intere
essado quan
ndo visar recompor o preço
p
que se
e tornou ins
nsuficiente, in
nstruído com
m a
documentaçção que com
mprove o de
esequilíbrio econômico-fin
e
nanceiro do contrato, de
evendo ser instaurada pela
p
própria adm
ministração quando colima
ar recompor o preço que
e se tornou excessivo
e
.
LIZAÇÃO DO CONTRAT
TO E RECEB
BIMENTO DO
D OBJETO
12. FISCAL
etirá ao Conttratante procceder ao aco
ompanhamen
nto da execu
ução do conttrato, na forrma do art. 154
12.1 Compe
da Lei Esta
adual 9.433//05, ficando esclarecido que a ação
o ou omissã
ão, total ou parcial, da fiscalização do
Contratante
e não eximirá
á à Contratad
da de total re
esponsabilida
ade na execu
ução do conttrato.
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o objeto se dará
d
segund
do o disposto
o no art. 161
1 da Lei Esta
adual 9.433/0
05, sendo ce
erto
123.2 O reccebimento do
que, esgota
ado o prazo
o de vencime
ento do reccebimento prrovisório sem
m qualquer manifestação do órgão ou
entidade co
ontratante, co
onsiderar-se--á definitivam
mente aceito
o pela Admin
nistração o ob
bjeto contrattual, para todos
os efeitos, salvo
s
justifica
ativa escrita fundamentad
da.
12.3 O objetto da presentte licitação de
everá ser entrregue nas respectivas Biibliotecas do
os Campi so
olicitantes, cito:
Campus de Vitória da Conquista, Ca
ampus de Jeq
quié e Camp
pus de Itapettinga.

LIDADES
13. PENAL
dutas previsttas nos artss. 184 e 185
5 da Lei Esta
adual 9.433//05,
13.1 Constituem ilícitoss administrattivos as cond
nações legaiss, especialm
mente as deffinidas no arrt. 186 do mesmo
m
diplom
ma,
sujeitando-sse o infratorres às comin
garantida a prévia e am
mpla defesa em
e processo administrativ
vo.
ado na execu
ução do conttrato, sujeitará o contrata
ado
13.2 A inexecução contratual, inclussive por atraso injustifica
s
graduad
da de acordo
o com a grav
vidade da in
nfração, obed
decidos os se
eguintes limites
à multa de mora, que será
máximos:
I-

ez por cento)) sobre o valor do contra
ato, em caso de descump
primento tota
al da obrigaçção, inclusive
e no
10% (de
de recusa do
d adjudicattário em firm
mar o contra
ato, ou ainda na hipótesse de negarr-se a efetua
ar o reforço da
caução, den
ntro de 10 (d
dez) dias con
ntados da datta de sua con
nvocação;

II -

a dia, até o trigésimo dia
a de atraso, sobre o valo
or da parte do
d fornecime
ento
0,3% (trrês décimos por cento) ao
ou serviço não
n realizado
o;

III -

ete décimos por cento) sobre o valo
or da parte do
d fornecime
ento ou servviço não realizado, por ca
ada
0,7% (se
dia subseqü
üente ao trigé
ésimo.
ulta a que se
e refere este item não im
mpede que a Administraçã
A
ão rescinda u
unilateralmen
nte o contratto e
13.2.1 A mu
aplique as demais
d
sançõ
ões previstass na lei.
m
aplicad
da após reg
gular processso administrrativo, será descontada da garantia do contrata
ado
13.2.2 A multa,
faltoso, sen
ndo certo qu
ue, se o seu valor exced
der ao da ga
arantia presttada – quan
ndo exigida, além da pe
erda
desta, a co
ontratada re
esponderá pe
ela sua dife
erença, que será descon
ntada dos p
pagamentos eventualme
ente
devidos pella administra
ação ou, ain
nda, se for o caso, cob
brada judicia
almente. Aca
aso não tenh
ha sido exig
gida
garantia, à Administraçã
ão se reservva o direito de
d descontarr diretamente do pagamento devido à contratada o
alquer multa
a porventura imposta.
valor de qua
m
previistas neste item não tê
êm caráter compensatór
c
rio e o seu pagamento não eximirá
á a
13.2.3 As multas
contratada da
d responsabilidade por perdas e dan
nos decorren
ntes das infra
ações cometiidas.
a
verrbalmente o licitante cuja
a conduta visse perturbar o bom anda
amento da se
essão, poden
ndo
13.3 Será advertido
essa autorid
dade determinar a sua re
etirada do reccinto, caso persista
p
na co
onduta faltossa.
m a pena de suspensão
s
te
emporária do
o direito de liicitar e impedimento de contratar
c
com
ma
13.4 Serão punidos com
ncorrerem no
os ilícitos pre
evistos nos incisos VI e VII
V do art. 1
184 e I, IV, VI
V e VII do art.
Administraçção os que in
185 da Lei Estadual
E
nº 9.433/05.
9
m a pena de
e declaração
o de inidoneiidade para liicitar e contratar com a Administraçção,
13.5 Serão punidos com
erdurarem os
o motivos de
eterminantess da punição ou até que seja promovvida a reabilittação perantte a
enquanto pe
autoridade competente para aplicarr a punição, os que inco
orram nos ilíccitos previsto
os nos inciso
os I a V do art.
184 e II, IIII e V do art.. 185 da Lei Estadual nº 9.433/05.
d penalidad
des previstass serão levad
dos em contta a natureza
a e a gravida
ade da falta,, os
13.6 Para a aplicação das
prejuízos de
ela advindos para a Admiinistração Pú
ública e a rein
ncidência na prática do a
ato.
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SÃO
14. RESCIS
al ou parcial do
d contrato ensejará a sua
s rescisão, com as conseqüências contratuais
c
e as
14.1 A inexecução, tota
a Lei Estadua
al nº 9.433/0
05.
previstas na
o unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados
e
14.2 A resccisão poderá ser determinada por ato
nos
incisos I a XV,
X XX e XXI do art. 167 da Lei Estad
dual nº 9.433
3/05.
do a rescisão ocorrer com
m base nos in
ncisos I e XVI a XX do artt. 167 da Leii Estadual nºº 9.433/05, sem
s
14.3 Quand
que haja culpa
c
da con
ntratada, será esta resssarcido dos prejuízos re
egularmente comprovad
dos que hou
uver
sofrido, na forma
f
do § 2º
2 do art. 168 do mesmo
o diploma.
GAÇÃO – AN
NULAÇÃO
15. REVOG
p
ser re
evogada ou anulada
a
nos termos do art. 122 da Le
ei Estadual nº 9.433/05.
A licitação poderá
GNAÇÕES
16. IMPUG
6.1 Qualque
er cidadão é parte legíttima para im
mpugnar, perante a auto
oridade máxxima do órgã
ão ou entida
ade
licitante, o instrumento
o convocatórrio por irregularidade na
a aplicação da
d Lei Estad
dual nº 9.43
33/05, deven
ndo
d
úteis anttes da data fixada
f
para a abertura do
os envelopess das proposttas,
protocolar o pedido até 05 (cinco) dias
cabendo à Administraçção julgar a impugnação
o em até 03
3 (três) diass úteis, sem
m prejuízo da faculdade de
nal de Contas.
representaçção ao Tribun
o de impugn
nar, perante a Administrração, as fallhas ou irreg
gularidades do instrume
ento
16.2 Decairrá do direito
convocatório, o licitante
e que não o fizer
f
até o se
egundo dia útil
ú que ante
eceder à data
a prevista pa
ara recebime
ento
pes e início da abertura dos envelo
opes das pro
opostas, hipó
ótese em qu
ue tal impugnação não terá
t
dos envelop
efeito de recurso.
ugnação feita
a tempestiva
amente pelo licitante não
o o impedirá de participa
ar do processso licitatório até
16.3 A impu
que seja pro
oferida decissão final na via
v administra
ativa.
d licitante importa a pre
eclusão do se
eu direito de
e participar das fases subseqüentes.
16.4 A descclassificação do
onhecida a procedência
p
d impugna
das
ações ao insttrumento con
nvocatório, a Administraçção procederrá a
16.5 Se reco
sua retificaçção e republicação, com devolução do
os prazos.
OSIÇÕES FIN
NAIS
17. DISPO
17.1 A qua
alquer temp
po, antes da
a data fixad
da para apre
esentação das
d
proposta
as, poderá a comissão, se
necessário, modificar esste instrume
ento, hipótesse em que deverá
d
proce
eder à divulg
gação, reabriindo-se o prrazo
e estabelecid
do, exceto quando, inq
questionavelm
mente, a alteração não
o afetar a formulação
f
inicialmente
das
propostas.
omissão ou autoridade superior, em
m qualquer fase da licitação, prom
mover diligên
ncia
17.2 É facultado à co
o compleme
entar a instru
ução do proccesso.
destinada a esclarecer ou
ermos do §6º do art. 78
8 da Lei Esta
adual nº 9.43
33/05, a com
missão de liccitação poderá conceder,, se
17.3 Nos te
requerido pelo
p
licitante, o prazo de
e 03 (três) dias
d
úteis pa
ara apresenttação de do
ocumento comprobatório da
regularidade
e fiscal, pre
evidenciária ou da inexxistência de processo de falência o
ou recuperação judicial da
requerente, desde que a documenttação a ser apresentada
a retrate situ
uação fática ou jurídica já existente na
a proposta.
data da aprresentação da
ará condicion
nada à apressentação, pe
elo licitante, por
17.4 A conccessão do prrazo de que trata o item anterior fica
intermédio do seu rep
presentante legal ou ma
andatário, co
om poderes expressos, de declaraçção de que se
Tomada de
e preços nº 00
04/2012 - fls. 13 -

O ESTADO DA BAHIA
GOVERNO DO
SECRETARIA
A DE EDUCAÇ
ÇAO
UNIVERSIDA
ADE ESTADU
UAL DO SUDO
OESTE DA BA
AHIA
COMISSÃ0 PE
ERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL PORT
TARIA N.º 108
80 de 19 de Junho de 2012

encontrava,, na data da
a entrega da proposta, em
e situação regular pera
ante as fazen
ndas públicas, a segurida
ade
social ou o Fundo de Ga
arantia por Tempo
T
de Se
erviço, conforme o caso, ou que não se encontrav
va em proce
esso
ação judicial,, sendo certto que, expirrado o prazo
o concedido pela comisssão de licitaçção,
de falência ou recupera
e se compro
ometeu a apresentar, alé
ém de ser inabilitado, ficcará
sem que o licitante aprresente o documento que
p
p
previstas
na Lei Estadual nº 9.433/0
05, observand
do-se o disp
posto nos arttigos 187 a 191
1
sujeito às penalidades
do mesmo diploma
d
lega
al.
es serão objjeto de sane
eamento, mediante
m
ato motivado da
d comissão de
17.5 Os erros materiais irrelevante
licitação.
ei Estadual nº
n 9.433/05,, poderá a autoridade co
ompetente, até
a a assinattura
17.6 A teor do §11 do art. 78 da Le
o, excluir liciitante, em despacho
d
mo
otivado, se tiver ciência
a de fato ou
u circunstânccia, anterior ou
do contrato
posterior ao
o julgamento
o da licitação,, que revele inidoneidade
e ou falta de capacidade técnica ou fiinanceira.
18.7 Os cassos omissos serão
s
dirimid
dos pela comissão, com observância
o
d legislação
da
o em vigor.
q
qu
uestões judicciais oriundass do presentte Instrumen
nto, prevaleccerá o Foro da Comarca de
17.8 Para quaisquer
Vitória da Conquista,
C
Esstado da Bahia, com exclu
usão de quallquer outro, por mais privvilegiado que
e seja.
RMAÇÕES E ESCLAREC
CIMENTOS ADICIONAI
A
IS
18. INFOR
n
a perfeito conhecimento
ao
c
o do objeto desta licitaçção poderão ser
As informaçções e esclarrecimentos necessários
prestados no
n local e horrário indicado
os no item XVI
X do preâ
âmbulo e no
n portal www
w.uesb.br
Vitórria da Conqu
uista- Ba, 03
3 de agosto de
d 2012.
Rogé
ério Pales Quaresma
Preside
ente da Com
missão Perm
manente de
e Licitação
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ANEXO I
MODELO DE
D PROPOST
TA DE PREÇ
ÇOS
alidade de Liccitação
Moda

N
Número

DESCRIÇÃ
ÃO DA PROP
POSTA DE PREÇOS
P
EM
LOTE /ITE

EM
LOTE/ITE

DESCRIÇ
ÇÃO

QUANTIT
TATIVO

PREÇO
UNITÁRIIO

VALOR TO
OTAL DO

PREÇO
O TOTAL

R$

Prazo de Validade da Proposta (

Vitória da Conquista
C
__
____de _____
___________
____ de 2012.
______
__________
_________
__________
_________
__________
_________
_
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO II
MO
ODELO DE PROCURAÇÃ
P
ÃO PARA A PRÁTICA DE
D ATOS CO
ONCERNENT
TES AO CER
RTAME
alidade de Liccitação
Moda

N
Número

do
pre
esente
in
nstrumento,
nomeam
mos
e
constituím
mos
o(a))
Senhorr(a)
Através
ado civil, profissão),
p
p
portador do
o Registro de
......................................................, (nacionallidade, esta
o pela .........., devidam
mente inscrito no Cadasstro de Pesssoas Físicas do
Identidade nº ..............., expedido
d Fazenda, sob
s o nº ....., residente à rua ....................................................., nº ........ como no
osso
Ministério da
mandatário,, a quem outorgamos
o
deres para praticar
p
todo
os os atos relativos ao
o procedime
ento
amplos pod
licitatório indicado acima
a, conferindo
o-lhe poderes para:
e preços, intterpor recurssos e desistirr deles, conttra-arrazoar, assinar conttratos, negocciar
(apresentarr proposta de
preços e de
emais condiçõ
ões, confessa
ar, firmar co
ompromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos
os demais atos
a
pertinen
ntes ao certam
me etc).
Vitória da Conquista
C
__
____de _____
___________
____ de 2012.
______
__________
_________
__________
_________
__________
_________
_
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ANEXO IIII
MODE
ELO DE DEC
CLARAÇÃO DE PROTEÇ
ÇÃO AO TRA
ABALHO DO
O MENOR
alidade de Liccitação
Moda

N
Número

nas da lei, em
m atendimentto ao quanto
o previsto no
o inciso XXXIIII do art. 7º da Constituição
Declaramoss, sob as pen
Federal, parra os fins do
o disposto no
o inciso V do
o art. 98 da Lei
L Estadual 9.433/05, que não empregamos me
enor
de 18 anos em trabalho
o noturno, pe
erigoso ou inssalubre,
(

) nem menor
m
de 16 anos.

(

) nem menor
m
de 16 anos, salvo na
n condição de aprendiz,, a partir de 14 anos.
Vitória da Conquista
C
__
____de _____
___________
____ de 2012.
______
__________
_________
__________
_________
__________
_________
_
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOM
E DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
ME
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ANEXO IV
MINU
UTA DO CONTRATO
alidade de Liccitação
Moda

N
Número

O QUE EN
NTRE SI CELEBRAM O ESTADO
O DA BAH
HIA, ATRAV
VÉS DA ................ E A
CONTRATO
EMPRESA...
O DA BAHIIA, por intermédio da Secretaria
S
___________
_
___, CNPJ nº ________
____, situada
a à
O ESTADO
__________
_______, ne
este ato reprresentada pe
elo seu titular ________
__, autorizad
do pelo Deccreto nº____
___,
publicado no
n D.O.E. de
e ___/___/__
__, doravantte denominado CONTRA
ATANTE, e a Empresa ___________
_
___
CNPJ nº__
_____, Inscrrição Estadu
ual/Municipal nº ______
___, situado
o à ______
___________
_, adjudicatá
ária
vencedora do pregão/cconcorrência//tomada de preços/conv
vite nº ____
__, Processo
o Administra
ativo nº ___
___,
a pelo Sr(s)). ________
_______, po
ortador(es) do(s)
d
docum
mento(s) de identidade nº
neste ato representada
________, emitido(s)
e
po
or ______, in
nscrito(s) no CPF/MF sob
b o nº _____
________, cd
doravante
ada
denomina
apenas CON
NTRATADA
A, celebram o presente co
ontrato, que
e se regerá pela
p
Lei Estad
dual nº 9.43
33/05, media
ante
as cláusulass e condiçõess a seguir aju
ustadas:
A PRIMEIRA
A - OBJETO
CLÁUSULA
bjeto do prresente conttrato o fornecimento de
e ________, de acordo
o com as especificações
e
s e
Constitui ob
obrigações constantes do Instrume
ento Convoccatório, cond
dições previsstas neste ccontrato e na
n Proposta de
esentada pela
a CONTRATA
ADA.
Preços apre
TRATADA ficcará obrigad
da a aceitar, nas mesma
as condições contratuais,, acréscimoss ou supressões
§1º A CONT
que se fizerrem no objetto, de até 25% do valor inicial
i
atualizzado do contrato, na form
ma dos §1o e 2o do art. 143
da Lei Estad
dual nº 9.433
3/05.
erão ser supe
eriores a 25%
%, desde que
e haja resulta
ado de acord
do entre os contratantes.
c
.
§2º As suprressões pode
§3º É veda
ada a subcon
ntratação pa
arcial do objeto, a assocciação da CO
ONTRATADA
A com outrem
m, a cessão ou
transferênciia, total ou parcial
p
do co
ontrato, bem como a fusã
ão, cisão ou incorporação da CONTR
RATADA, não
o se
responsabiliizando o CON
NTRATANTE por nenhum
m compromisso assumido
o por aquela com terceiro
os
A SEGUNDA
A - PRAZO
CLÁUSULA
a assinatura do contrato é de _____ meses, adm
mitindo-se a sua
O prazo de entrega doss bens, a contar da data
o nos termoss dos arts. 14
41 e 142 da Lei
L Estadual 9.433/05.
prorrogação
A TERCEIRA
A - PREÇO
CLÁUSULA
TANTE pagarrá à CONTRA
ATADA o preçço de (especcificar)
O CONTRAT
a-se para o contrato
c
o va
alor de R$
§1º - Estima
ão incluídos todos os custos com material
m
de co
onsumo, salários, encargos
§2º - Nos preços contrratados estã
evidenciárioss e trabalhisstas de tod
do o pessoa
al da CONT
TRATADA, co
omo também fardamen
nto,
sociais, pre
transporte de qualquerr natureza, materiais empregados, inclusive fe
erramentas, utensílios e equipamen
ntos
d
dministração,, impostos, taxas,
t
emolu
umentos e qu
uaisquer outtros custos que,
q
utilizados, depreciação,
aluguéis, ad
direta ou ind
diretamente,, se relacione
em com o fie
el cumprimen
nto pela CON
NTRATADA das obrigaçõe
es.
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CLÁUSULA
A QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENT
TÁRIA
agamento de
este contrato
o correrão por conta dos recursos d
da Dotação Orçamentári
O
a a
As despesas para o pa
seguir especcificada:
NIDADE
UN
GE
ESTORA
3.11.620

FON
NTE

ETO/ATIVIDADE
PROJE
14

4521

EMENTO DE
E
ELE
DES
SPESA
449052

A QUINTA - PAGAMENT
TO
CLÁUSULA
ância com o §5º do art.. 6º, combin
nado com a letra “a” do inc. XI do a
art. 79 da Lei
L 9.433/05,, os
Em consonâ
pagamentoss devidos à CONTRATAD
C
DA serão efettuados atravé
és de ordem bancária ou
u crédito em conta corren
nte,
no prazo nã
ão superior a 08 (oito) dias,
d
contado
os da data de
d verificaçã
ão do adimpllemento de cada parcela
a, o
que deverá ocorrer no prazo
p
de 15 (quinze)
(
diass.
uações a que alude o art.
a
228-B do Regulame
ento do ICMS, aprovado
o pelo Decre
eto Estadual nº
§1º As situ
6.284/97, sujeitar-se-ão
o, nas hipóteses previstass, à emissão de nota fisca
al eletrônica.
ma pendência
a impeditiva do pagamen
nto, o prazo fluirá a partiir de sua reg
gularização por
§2º Em havvendo algum
parte da CO
ONTRATADA.
p
devidos pela
a Administra
ação, em casso de mora, será calcula
ada
§3º A atualização monetária dos pagamentos
do a data do
o vencimento
o da obrigaçção e do seu
u efetivo pag
gamento, de
e acordo com
m a variação do
considerand
INPC do IBG
GE pro rata tempore.
t
nformidade com
c
o inc. III do art. 82 da Lei nº 9..433/05, nass compras pa
ara entrega imediata, assim
§4º Em con
entendidas aquelas com
m prazo de entrega até
é quinze diass contados da
d data da celebração do
d ajuste, será
s
ão financeira corresponde
ente ao perío
odo compree
endido entre
e as datas do
o adimpleme
ento
dispensada a atualizaçã
a para o paga
amento, desd
de que não superior
s
a qu
uinze dias.
e a prevista
A SEXTA - MANUTENÇÃ
M
ÃO DAS CONDIÇÕES DA
D PROPOS
STA – REAJU
USTAMENTO E REVISÃ
ÃO
CLÁUSULA
Os preços são
s fixos e irreajustáveiss durante o transcurso do
d prazo de 12 meses d
da data de apresentação da
proposta, após
a
o que a concessão de reajusta
amento, nos termos do inc. XXV do art. 8º da Lei Estadual nº
9.433/05, se
erá feita med
diante a apliccação do INP
PC/IBGE.
o art. 8º da
a Lei Estadua
al nº 9.433//05,
Parágrafo Único - A revisão de preços, nos termos do inc. XXVI do
d requerime
ento do interessado quan
ndo visar reccompor o pre
eço que se to
ornou insufic
iciente, instru
uído
dependerá de
com a docu
umentação que comprove
e o desequilíbrio econôm
mico-financeiro do contra
ato, devendo
o ser instaura
ada
pela própria
a administraçção quando colimar
c
recom
mpor o preço
o que se torn
nou excessivo
vo.
A SÉTIMA - OBRIGAÇÕ
ÕES DA CON
NTRATADA
CLÁUSULA
ATADA, além das dete
erminações contidas
c
na PARTE B – DISPOS
SIÇOES ESP
PECÍFICAS do
A CONTRA
instrumento
o convocatório, que aqui se considera
am literalmen
nte transcrita
as, bem com
mo daquelas decorrentess de
lei, obriga-sse a:
e acordo com as especifficações técn
nicas constantes no insttrumento con
nvocatório e no
a) fornecer os bens de
ontrato, nos locais determ
minados, nos dias e nos turnos
t
e horá
ários de expe
ediente da Ad
dministração
o;
presente co
b) zelar pe
ela boa e com
mpleta execu
ução do contrato e facilita
ar, por todoss os meios ao
o seu alcance
e, a ampla ação
fiscalizadora
a dos prepo
ostos design
nados pelo CONTRATA
ANTE, atendendo pronta
amente às observaçõess e
exigências que
q lhe forem
m solicitadass;
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c) comuniccar ao CONT
TRATANTE qu
ualquer anorrmalidade qu
ue interfira no
o bom andam
mento do con
ntrato;
d) arcar co
om todo e qualquer dano
o ou prejuízo
o de qualque
er natureza causado ao CONTRATAN
NTE e terceirros,
por sua cu
ulpa, ou em
m conseqüên
ncia de erro
os, imperícia
a própria ou
u de auxilia
ares que esstejam sob sua
responsabiliidade, bem como
c
ressarccir o equivale
ente a todos os danos de
ecorrentes de
e paralisação
o ou interrupção
do fornecim
mento contra
atado, exceto
o quando istto ocorrer por exigência
a do CONTRA
ATANTE ou ainda por caso
c
fortuito ou força maior,, circunstânccias que devverão ser com
municadas no
n prazo de 48 (quarentta e oito) ho
oras
após a sua ocorrência;
da a execuçã
ão do contrato, em comp
patibilidade com
c
as obrig
gações assum
midas, todass as
e) manter durante tod
d habilitação
o e qualificaçção exigidas na licitação;
condições de
f) providenciar e mantter atualizada
as todas as licenças
l
e alv
varás junto às
à repartiçõe
es competenttes, necessários
à execução do contrato;;
ento de todas as taxas e impostos qu
ue incidam ou venham a incidir sobre
e as
g) efetuar pontualmente o pagame
ades e/ou so
obre a execcução do objjeto do pressente contrato, bem com
mo observarr e respeitarr as
suas ativida
Legislações Federal, Esttadual e Mun
nicipal, relativvas ao objeto
o do contrato
o;
gidos pelo instrumento convocatório
o e pelos q
quais se obrriga, visando
o à
h) adimplirr os fornecimentos exig
perfeita exe
ecução deste
e contrato;
i) promovver, por sua conta
c
e risco
o, o transportte dos bens;
j) executa
ar, quando fo
or o caso, a montagem dos
d equipame
entos, de accordo com ass especificaçõ
ões e/ou norrma
exigida, utilizando ferra
amentas aprropriadas e dispondo
d
de
e infra-estruttura e equip
pe técnica ne
ecessária à sua
execução;
à suas expe
ensas, o bem
m que vier a ser
s recusado
o;
k) trocar, às
l) oferecer garantia e assistência
a técnica aoss bens obje
eto deste co
ontrato, atravvés de rede
e autorizada do
i
o-a;
fabricante, identificando
m) manter,, sob sua exclusiva
e
ressponsabilidad
de, toda a supervisão,
s
d
direção
e m
mão-de-obra para execução
completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;
n
fiscais//faturas de acordo com a legislação
o, contendo descrição d
dos bens, indicação de sua
n) emitir notas
quantidade,, preço unitário e valor to
otal.
A OITAVA - OBRIGAÇÕ
ÕES DO CON
NTRATANTE
E
CLÁUSULA
ATANTE, além das obriga
ações contida
as neste con
ntrato por determinação llegal, obriga--se a:
O CONTRA
mentos indisp
pensáveis ao
o cumprimen
nto do contra
ato, dentro de,
d no máxim
mo,
a) fornecer ao contrattado os elem
as da assinattura;
10 (dez) dia
b) realizar o pagamentto pela execu
ução do conttrato;
er à publicaçção resumida
a do instrume
ento de conttrato e de se
eus aditamen
ntos na imprrensa oficiall no
c) procede
prazo legal.
CLÁUSULA
A NONA - FO
ORMA DE FORNECIME
ENTO
s
o de ___
___________
______
A forma de fornecimentto do presentte contrato será
A DÉCIMA - FISCALIZA
AÇÃO DO CO
ONTRATO E RECEBIME
ENTO DO O
OBJETO
CLÁUSULA
a CONTRAT
TANTE proceder ao acom
mpanhamento
o da execuçã
ão do contrato, na forma
a do art. 154
4 da
Competirá ao
Lei Estadua
al 9.433/05,, ficando essclarecido qu
ue a ação ou omissão
o, total ou parcial, da fiscalização do
CONTRATAN
NTE não exim
mirá à CONT
TRATADA de total responsabilidade na
a execução d
do contrato.
ebimento do objeto se dará
d
segundo
o o disposto no art. 161 da Lei Esta
adual 9.433/0
05, sendo ce
erto
§1º. O rece
que, esgota
ado o prazo
o de vencime
ento do reccebimento prrovisório sem
m qualquer manifestação do órgão ou
entidade CO
ONTRATANT
TE, considera
ar-se-á definitivamente aceito
a
pela Administração
A
o o objeto contratual,
c
p
para
todos os efe
eitos, salvo justificativa escrita
e
fundam
mentada.
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ebimento definitivo de obras,
o
comp
pras ou serv
viços, cujo valor
v
do obje
eto seja sup
perior ao lim
mite
§2º O rece
estabelecido
o para a mo
odalidade de
e convite, de
everá ser co
onfiado a um
ma comissão
o de, no mín
nimo, 03 (trrês)
membros.
asos de aqu
uisição de equipamento
e
os de grand
de vulto, o recebimento
o far-se-á mediante
m
terrmo
§3º Nos ca
circunstanciiado e, nos demais,
d
mediante recibo.
A DÉCIMA PRIMEIRA
P
– PENALIDA
ADES
CLÁUSULA
erização dos ilícitos administrativos previstos
p
no art. 185 da Lei Estadual 9.433/05, com
c
Sem prejuízzo da caracte
as cominaçõ
ões inerente
es, a inexecu
ução contratual, inclusive
e por atraso injustificado
o na execuçã
ão do contra
ato,
sujeitará o contratado
c
à multa de mora,
m
que serrá graduada de acordo co
om a gravida
ade da infraçção, obedecidos
os seguintess limites máxximos:
ez por cento)) sobre o valor deste con
ntrato, em ca
aso de descu
umprimento ttotal da obrig
gação, ou ain
nda
I - 10% (de
na hipótese
e de negar-se
e a CONTRA
ATADA a efetuar o reforçço da caução
o, dentro de
e 10 (dez) diias contadoss da
data de sua
a convocação
o;
a dia, até o trigésimo diia de atraso, sobre o valo
or da parte do
d fornecime
ento
II - 0,3% (ttrês décimos por cento) ao
ou serviço não
n realizado
o;
(
décimo
os por cento)) sobre o vallor da parte do fornecimento ou servviço não reallizado, por ca
ada
III - 0,7% (sete
dia subseqü
üente ao trigé
ésimo.
ulta a que se refere este item não impede que a Administraçã
A
ão rescinda u
unilateralmen
nte o contratto e
§º1. A mu
aplique as demais
d
sançõ
ões previstass na lei.
ulta, aplicada após regu
ular processo administra
ativo, será descontada
d
da garantia do contrata
ado
§º2. A mu
faltoso, sen
ndo certo qu
ue, se o seu
u valor exced
der ao da garantia presstada - quan
ndo exigida, além da pe
erda
desta, a CO
ONTRATADA responderá pela sua diiferença, que
e será desco
ontada dos p
pagamentos eventualme
ente
devidos pella administra
ação ou, ain
nda, se for o caso, cob
brada judicia
almente. Aca
aso não tenh
ha sido exig
gida
garantia, à Administraçã
ão se reserva
a o direito de descontar diretamente
e do pagame
ento devido à CONTRATA
ADA
q
multa porventurra imposta.
o valor de qualquer
m
previsstas neste ittem não têm
m caráter compensatóri
c
io e o seu pagamento não eximirá
á o
§º3. As multas
Contratado da responsa
abilidade por perdas e danos decorren
ntes das infra
ações comettidas.
A DÉCIMA SEGUNDA
S
- RESCISÃO
CLÁUSULA
ão, total ou parcial, do contrato ensejará a sua
a rescisão, com
c
as consseqüências contratuais
c
e as
A inexecuçã
previstas na
a Lei Estadua
al nº 9.433/0
05.
á ser determ
minada por atto unilateral e escrito do CONTRATANTE nos cassos enumerados
§º1. A resscisão poderá
nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual
E
nº 9.433/05.
9
ndo a rescisã
ão ocorrer co
om base noss incisos I e XVI a XX do
o art. 167 da
a Lei Estadual nº 9.433//05,
§º2. Quan
sem que ha
aja culpa do contratado, será este re
essarcido do
os prejuízos regularmente comprovad
dos que hou
uver
sofrido, na forma
f
do § 2º
2 do art. 168 do mesmo
o diploma.
A DÉCIMA TERCEIRA
T
– VINCULAÇ
ÇÃO AO INS
STRUMENTO CONVOCA
ATÓRIO
CLÁUSULA
p
con
ntrato, como se nele esttivessem tran
nscritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
Integra o presente
processo liccitatório referido no preâ
âmbulo deste
e instrumento
o, no convoccatório e seu
us anexos e na proposta do
licitante ven
ncedor, apressentada na referida
r
licitação.
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A DÉCIMA QUARTA
Q
– DO
D FORO
CLÁUSULA
e do Vitória da
d Conquista
a, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualq
quer
As partes elegem o Forro da Cidade
m
privilegiado que seja
a, para dirimir quaisquer dúvidas oriu
undas do pre
esente contra
ato.
outro, por mais
ustos e contra
atados, firma
am o presen
nte contrato em
e 02 (duass) vias de igu
ual teor e forrma
E, por estarrem assim ju
na presença
a das testemunhas que subscrevem
s
d
depois
de lido
o e achado conforme.
c
Vitórria da Conquista, ____ de
e ________ de
d 2012.
ATANTE
CONTRA

CO
ONTRATADA
A

Testem
munhas

Te
estemunhas
s
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ANEXO V
MODE
ELO DE DEC
CLARAÇÃO DE CONHEC
CIMENTO E ENQUADR
RAMENTO
alidade de Liccitação
Moda

N
Número

mento ao Instrumento Convocatório
C
acima identtificado, declaramos, parra os fins da
a parte final do
Em cumprim
inciso IV do art. 101 da Lei Estadual nº 9.4
433/05, term
mos conhecim
mento de to
odas as info
ormações e das
p
o cumprrimento das obrigações
o
o
objeto
da licittação, e aind
da:
condições para
Para os fin
ns do tratam
mento diferrenciado e favorecido
f
de que cog
gita a Lei Co
omplementtar nº 123/0
06,
declaramo
os:
(

e não possuirrmos a condiição de micro
oempresa, ne
em a de emp
presa de peq
queno porte.
) Que

(

e estamos enquadrados
e
, na data d
designada para
p
o início
o da sessão
o pública, na condição de
) Que
mic
croempresa
a e que não
o estamos incursos
i
na
as vedações
s a que se reporta o §4º
§
do art. 3º
da Lei
L complem
mentar nº 123/06.
1

(

e estamos enquadrados
e
d
para
p
o início
o da sessão
o pública, na condição de
) Que
, na data designada
emp
presa de pe
equeno porrte e que nã
ão estamos incursos na
as vedaçõe
es a que se reporta o §4º
§
do art.
a 3º da Lei
L complem
mentar nº 123/06.
1

No que con
ncerne ao conhecimen
c
nto e atend
dimento às exigências de habilita
ação, declarramos:
(

cimento e atendiment
a
to às exigên
ncias de ha
abilitação, ccientes das sa
anções factívveis
) o plleno conhec
de serem
s
aplicad
das a teor do
o art. 186 do
o mesmo diploma.

(

a os efeitos do
d §1º do arrt. 43 da Lei complementar nº 123/0
06, haver re
estrição na comprovaç
ção
) para
da nossa
n
regularidade fis
scal, a cuja regularização
r
o procederem
mos no prazo
o de 2 (dois) dias úteis, cujo
c
term
mo inicial corrresponderá ao momento
o da declaraçção do vence
edor do certa
ame, prorrog
gáveis por ig
gual
perííodo, a critérrio da Admin
nistração Púb
blica, cientess de que a não-regulariz
n
zação da doccumentação, no
prazzo previsto im
mplicará deccadência do direito
d
à contratação, sem
m prejuízo d
das sanções previstas na Lei
Esta
adual nº 9.43
33/05, especcialmente a definida
d
no art. 192, inc. I.
Vitória da Conquista
C
__
____de _____
___________
____ de 2012.
______
__________
_________
__________
_________
__________
_________
_
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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