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comunicaçAo visual

3291-6456
Teixeira de Freitas, 24 de Abril de 2019
CNPJ:07.023.599/0001-28

A - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/OBRAS
ORÇAMENTO

Conforme solicitado, estamos enviando orçamento para fornecimento
de adesivos.

COTAÇAO DE PREÇOS ADESIVOS -OBRAS

Item

DESCRIÇÃO

QUANTIDJUIE

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

ADESIVO A3

32S

2

ADESIVO Al

260

RS
RS

15,00
59,00

RS
RS

4,875,00
15.340.00

3

ADESIVO AO

260

R$

120,00

RS

31.200,00

RS

51.415,00

TOTAL

Prazo de entrega: 30 dias úteis
Validade 60 dias

Pagamento á vista
Grato,
Cláudio Ferr

Garra Comunicaç

garravísual@gmall

^ • ':'V"

Scanned wíth CamScanner

PROPOSTA DE PREÇO

MMS
D

I

G

I

T

AL

Razão Social: MMS DIGITAL LTDA
CNPJ: 12.295.904/0001-70

Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: RUA PAU FERRO, 77A, TANCREDO NEVES
Telefone: (073)99321500
Fax:(073)

E-mail; contato{5)mmsdiqital.com.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / OBRAS

Item

DESCRIÇÃO

quant

valunt

VALtotal

01

adesivos A3

325

16,50

5.362,50

02

adesivos Al

260

66,00

17.160,00

03

adesivos AO

260

130,00

33.800,00

Total: R$ 56.322,50

ri2i95.9ílw01-70^
o prazo de validade desta

cdias.

Teixeira de Freitas (BA). 06 de Maio de 2019.

MMS DIGITAL LTDA

Magodhekson Muniz
Administrador

Rua Manoel Euclides Medeiros, 349 - Centro Tel:(73)3291 3977 - Teixeira de Freitas - Bahia

STILLO

çíJy,nOC&WAi^íS-tS

COMUNICAÇÃO VISUAL

99991-7314^

Teixeira de Freitas, 07 de Maio de 2019
Cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria de Administração / Obras

Orçamento
DESCRIÇÃO

ITEM

QUANT

UN. R$

Total. R$

260

10,00
41,00

10.660,00

260

80,00

20.800,00

01

adesivos A3

325

02

adesivos Al

03

adesivos AO

3.250,00

Total: R$ 34.710,00

Validade do orçamento:90 dias
Pagamento: A/C

Prazo de entrega: A/C

'

Ot>s:Osvaloresaomanao incii>em úespesas diárias, transporiesealrnentaçáo pa;a deslocarnenio. Est3Sde$pwa8SMporw&docoriintiri&.-',.

Garantia de 1(urn)ano para a lona e estnifara desde que o dano nâo seja causado pof terceiros ou qualqugouíro dano fora dos termos de garantia

Av Kaikan, 216 - Jardim Caraípe - Teixeira de Freitas ■ BA 73 99991-7314 - Emaii; contalo.stiilo@gmaii.com
Jesuina Roctia Guimarães ME - CNPJ: 14.119.435/0001-64• Insc Municipal:0657895

Nova Viçosa - BA, 23 de Maio de 2019.

Do; Gabinete do Prefeito.

Para: Setor de Contabilidade.

Em acordo ao Ofício Requisitório Oriundo da Secretaria Municipal de Assistência
Social, Solicitando a Abertura de Processo Licitatório para a contratação de Empresa
especializada na prestação de serviços de envelopamentos dos veículos de
propriedade da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização nos
programas e projetos sociassistenciais, com finalidade em atender as necessidades
dos Munícípes em situação de vulnerabilidade social e com seus direitos violados, que
usufruirá dos serviços e atendimento através dos Setores e de seus programas e
serviço. O recurso para a aquisição dos itens será pelo Fundo Municipal da
Assistência Social, através da cofinanciamento do FNAS e FEAS dos blocos de

proteção básica, bloco de proteção especial, bloco dos programas (PET), IGDO - BF.
Cujo preço médio e de R$ 17.750,00 (dezessete mil e setecentos e cinqüenta reais).
Solicito deste Setor, informação quanto à existência de Recursos Orçamentários e
Dotação Orçamentária capaz de custear a respectiva despesa.

Endereço: Au. Oceânica,3100,-Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gab!netedoprefeito(S)gmaÍl.com - CNPJ n®: 13.761.531/0001-49

Do: Setor Contábil
Para: Gabinete do Prefeito

Prezados Senhores,

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos
que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que

há financeira e orçamentária com a lei Orçamentária Anual e Compatibilidade com o
Plano Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária, sendo que a despesa de Contratação
de Empresa para Serviços de Plotaqem e envelopamento e adesivagem com
loqomarca e detalhes da Secretaria de Municipal de Ação Social deste Municipio

li

decorrente

da

presente

solicitação

será

custeada

pelas

UNIDADES

ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

10

Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade

1001

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Atividade

2.050

Elemento

3390.39.00

Manutenção das Atividades do FMAS
Outros Sen/iços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

Poder

2

Executivo

Órgão

2

Secretária

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade

1001

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Atividade

2.051

Gestão das Atividades do Bloco de Proteção Social

Elemento

3390.39.00

Básica (CRAS,SCFV)
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

29

Transferências do FNAS

Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

10

Unidade

1001

Secretaria Municipal de Ação Social
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Atividade

2.052

Elemento

3390.39.00

Gestão das Atividades do Bloco de Proteção Social
Especial (CREAS, PAEFI)
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

29

Transferências do FNAS

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 73 32081124 E-maii: controladorianv@email.com CNPJ n® CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Poder

2

Executivo

Órgão

2

Secretária

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade

1001

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Atividade

2.055

Gestão das Atividades do Programa Bolsa Família -

Elemento

3390.39.00

Fonte

00

Recursos Ordinários

29

Transferências do FNAS

2

Executivo

IGD-BF

Poder

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Órgão

2

Secretária

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade

1001

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Atividade

2.053

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROGRAMAS

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

29

Transferências do FNAS

Nova Viçosa - BA, 23 de maio de 2019.

LINDOMAR SALAWIM FONSECA
CRC/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 73 3208 1124 E-mail: controiadoríanv(5>gmail.com CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Nova Viçosa - BA, 23 de Maio de 2019.

Do: Gabinete do Prefeito.

Para: Setor de Contabilidade.

Em acordo ao Oficio Requisitório Oriundo da Secretaria Municipal de Educação,

Cultura e Desportos, Solicitando a Abertura de Processo Licitatório para a contratação
de Empresa especializada na prestação de serviços de plotagem e envelopamento, e
adesivagem com logomarca e detalhes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura
e Desportos, quando necessário, cujo preço médio e de R$ 11.700,00 (onze mil e
setecentos reais). Solicito deste Setor, informação quanto à existência de Recursos

Orçamentários e Dotação Orçamentária capaz de custear a respectiva despesa.

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabínetedoprefeitotSígmall.com - CNPJ n": 13.761.531/0001-49
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Do; Setor Contábil
Para; Gabinete do Prefeito

Prezados Senhores,

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos

que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que

há financeira e orçamentária com a lei Orçamentária Anual 2019 e Compatibilidade
com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária 2019, sendo que a despesa de
Contratação de Empresa

para Serviços de Plotaaem e envelopamento e

adesivaqem com loaomarca e detalhes da Secretaria de Educação. Cultura e

Desportos deste Municiplo. decorrente da presente solicitação será custeada pela

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

5

Secretária

11

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E

Unidade

1101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.023

GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINÍSTRATIVAS DA

Elemento

3390.39.00

EDUCAÇÃO
Outros Serviços de Terceiros - P. JURÍDICA

Fonte

01

Educação MDE 25%

DESPORTO

Nova Viçosa - BA, 23 de maio de 2019.

LINDOMAR SAL/i^lM FONSECA
CRC/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 73 3208 1124 E-mail: controladorianv@gmail.com CNPJ n2 CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Nova Viçosa - BA, 23 de Maio de 2019.

Do: Gabinete do Prefeito.

Para: Setor de Contabilidade.

Em acordo ao Oficio Requisitório Oriundo da Secretaria Municipal de Administração
Solicitando a Abertura de Processo Licitatório para a contratação de Empresa
especializada na prestação de serviços de envelopamento, plotagem e adesivagem
com logomarca e detalhe da Secretaria Municipal de Administração deste Município,
guando necessário. O recurso para o pagamento será pela Dotação de recurso do

livre. Cujo preço médio estimado para o adesiva mento e de R$ 56.322,50 (cinqüenta
e seis mil e trezentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos) e para plotagem o
valor médio e de R$ 10.075,00 (dez mil e setenta e cinco reais). Solicito deste Setor,

informação quanto à existência de Recursos Orçamentários e Dotação Orçamentária
capaz de custear a respectiva despesa.

Endereço; Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000

Fone: 733208-1124 E-mail: gabínetedoprefeito(S)gmaii.com - CNPJ n«: 13.761.531/0001-49
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Do: Setor Contábil

Para: Gabinete do Prefeito

Prezados Senhores,

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos

que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que
há financeira e orçamentária com a lei Orçamentária Anual 2019 e Compatibilidade
com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária 2019, sendo que a despesa de
Contratação de Empresa
adesivaqem

com

para Serviços de Plotaqem e envelopamento e

loqomarca

e

detalhes

da

Secretaria

de

Municipal

de

Administração deste Município, decorrente da presente solicitação será custeada

pela UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

05

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade

0501

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Atividade

2.029

GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. JURÍDICA

Fonte

00

Recursos Ordinários

ADMINISTRAÇÃO

Nova Viçosa - BA, 23 de maio de 2019.

LINDOMAR SADWIIM FONSECA
CRC/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:73 32081124 E-mail: controladorianv(S)gmail.com CNPJ n® CNPJ: 13.761.531/0001-49

oc

Nova Viçosa - BA, 23 de Maio de 2019.

Do: Gabinete do Prefeito.
Para: Setor de Contabilidade.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em acordo ao Ofício Requisitório Oriundo da Secretaria Municipal de Saúde,
Solicitando a Abertura de Processo Licitatório para a contratação de Empresa

especiaiizada na prestação de serviços de envelopamento, piotagem e adesivagem
com logomarca e detalhe da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, tal

contratação se faz - se necessária visando a identificação dos mesmos guando
circularem no Município ou fora. Os veicuios que serão contemplados com a piotagem
são do programas de atenção básica, SAMU, CAPS e Ambulâncias da Clinica e
Hospital Municipal. Os veículos irão atender a toda população, desde pacientes
psicossociais, á Unidade de Saúde Básica e Urgência e Emergência. A aquisição dos
seguintes itens será pela Fonte 00 Recursos ordinários. Cujo preço médio e de R$

124.250,00 (cento e vinte e quatro mil e duzentos e cinqüenta reais). Solicito deste
Setor, informação quanto á existência de Recursos Orçamentários e Dotação
Orçamentária capaz de custear a respectiva despesa.

'REFEITO MUMICIPA

Endereço; Av. Oceânica, 3100, - Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000
Fone: 733208-1124 E-mall; eabínetedoprefeítoOgmail.com - CNPJ ns; 13.761.531/0001-49
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NDVA
Do: Setor Contábil
Para: Gabinete do Prefeito

Prezados Senhores,

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos

que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que
há financeira e orçamentária com a lei Orçamentária Anual 2019 e Compatibilidade
com o Piano Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária 2019, sendo que a despesa de
Contratação de Empresa

para Serviços de Plotaqem e envelopamento e

adesivaqem com loqomarca e detalhes da Secretaria de Municipal de Saúde

deste Município, decorrente da presente solicitação será custeada pela UNIDADES

ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela abaixo;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretária

09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

0901

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.062

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMS

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. JURÍDICA

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretária

09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

0901

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.064

GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. JURÍDICA

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

3

Secretária

09

Unidade

0901

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.065

GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. JURÍDICA

Fonte

02

Saúde 15%

COMPLEXIDADE

Nova Viçosa - BA, 23 da njaio de 2019

LINDOMAR SALAfWlllrt FONSECA
CRC/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 73 3208 1124 E-mall: controladorianv@gmail.com CNPJ n2 CNPJ: 13.761.531/0001-49

Nova Viçosa 23 de Maio de 2019.

Do: Gabinete do Prefeito.
Para: Setor Jurídico.

Em atendimento aos Ofícios Requisitórios Oriundos das diversas Secretarias deste Município.
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, Secretaria Municipal de Assistência
Social, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração. Cujo objetivo e
Abertura de Processo Licitatório para contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de envelopamento, plotagem e adesivagem com íogomarca das diversas Secretarias
deste Município. Solicito desta Assessoria Juridica análise da documentação em anexo, emissão
de Parecer Jurídico, Modalidade a ser utilizada, e Minuta de Edital de acordo a lei 8666/93.

PREFEITO

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mall: eabínetedoDrefeltoía?gmail.com - CNPJ n^: 13.761.531/0001-49

município DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

PARECIÍR JURÍDICO
Processo Administrativo n". 546/2019

Origem; Comissão de Licitação.
Assunto: serviços de plotagem
Interessados: Diversas Secretarias.

EMENTA: Direito Administrativo. Análise jurídica
do texto da minuta do Edital do Pregão Presencial

mediante SRP. Serviços de Plotagem. Possibilidade
Jurídica, Constatação de regularidade. Aprovação.
1. Relatório.

Trata-se de solicitação encaminhada pela Comissão de Licitação para emissão de Parecer em
cumprimento ao parágrafo único do art. 38, da Lei 8,666/93.

Tem o Pregão Presencial mediante SRP por objeto a contratação dc empresa especializada
visando à eventual aquisição de serviços de plotagem de projetos, plotagem de veículos e adesivos

Foi-nos encaminhada à Minuta do Edital dc Pregão Presencial c seus anexos, para sistema
de registro de preços, tipo menor preço por lote para análise jurídico-foimal.
Sinalo que o presente parecer não se restringirá ao exame exclusivo da minuta dc edital, mas
também dos atos do procedimento licitatório realizados até então.
2. Análise Jurídica. Pregão: Regência e Instrução Processual. Edital e anexos.
Inicialmente, consigno que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os

elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe.
Portanto, este parecer será única e estritamente jurídico, não me competindo a adentrar sobre

a conveniência c oportunidade dos atos praticados até então, nem analisar os aspectos de natureza
eminentemente técnico-administrativa.

O pregão, como se sabe, constitui modalidade de licitação adequada à aquisição de bens e
contratação de serviços comuns, conforme previsto no art. 12 da Lei n2 10.520, de 17 de julho de
2002, verbis-.
Art. 1° Para aquisição dc bens u serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na
modalidade pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para fins e efeitos deste artigo,
aqueles cujos padrões de desempenho c qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio dc cspccific.içõcs usuais do mercado.

Destarte, em obediência à legislação dc regência, a Administração justificou a modalidade

de licitação a ser adotada, enquadrando a pretensa contratação nesta modalidade licitatória,
atestando que a aquisição pretendida consiste em bens comuns.

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

Quanto à fonnalizaçào do processo dc licitação, percebe-sc que foi devidamente autuado,
protocolado e numerado, em consonância com o disposto no art. 38, caput, da Lei n^ 8.666, de
1993.

Já o Sistema de Registro de Preços - SRP está previsto no artigo 15 da Lei n". 8.666/93 e
regulamentado através de Decreto Municipal.

O pregão para o registro de preços não apresenta maiores diferenças em relação aos demais.
Portanto, a licitação para promover registro de preços segue, em linhas gerais, a mesma sistemática
de uma licitação comum.

A contratação por meio do Sistema dc Registro de Preços encontra-se prevista no inciso I do
§ 3" do art. 15 da Lei n° 8.666/1993 que estabelece, também, as regras gerais acerca do

funcionamento do Sistema. A Lei n" 10.520/2002, no art. 11, faculta a utilização do pregão para a
implantação do SRP que poderá ser levada a efeito mediante procedimento licitatório na
modalidade escolhida.

A regulamentação dessa modalidade de coittrataçâo é feita pelo Decreto tf 3.931/2001 que
também faculta que a licitação para registro de preços seja realizada na modalidade dc pregão, do

tipo menor preço e precedida de ampla pesquisa de mercado (art. 3®). Também, o art. 9° da referida
norma cuida do edital de licitação para registro de preços em que complementa a regra do art. 40 da
Lei n® 8.666/1993, fixando os elementos que o edital para o SRP deve conter.

O registro de preços é um contrato normativo, constituído como um cadastro de produtos e
fornecedores, selecionados mediante licitação, para contratações sucessivas dc bens e seiviços,
respeitados lotes mínimos e outras condições previstas no edital.

Assim sendo, o registro dc preços é o instrumento destinado à eficiência no gerenciamento
dos processos de contratação pública, por meio do qual o vencedor da licitação assina ata de
registro de preços, comprometendo-se a oferecer por preço unitário o objeto licitado, de acordo com
as necessidades da Administração, dentro de quantidade prefixada no edital e dentro de prazo
também fixado nele, que não pode ultrapassar um ano.
As características dos bens e serviços a serem contratados por meio dessa sistemática se
encontram previstas no art. 3° do mencionado Decreto n® 7.892, de 2013, que dispõe nos seguintes
tcnnos:

Art. 3- O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes
hipóteses;

í - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade dc
contratações freqüentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas

parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida
ou em regime dc tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas
de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

Analisada a minuta do Edital dc Pregão Presencial e a minuta do Contrato, èm cumprimento
ao que dispõe o parágrafo único do art. 38 da Lei Federal n° 8.666/93, verifico que os mesmos
atendem ao disposto no artigo 40 da Lei no 8.666/93, todos aplicados subsidiariamente aos
dispositivos contidos na Lei n°. 10,520 de 17 de julho de 2002 conforme o que dispõe seu artigo 9°.
3. Conclusão.

Segue os autos para prosseguimento dos demais atos e que sejam aplicados ao certame
todos os princípios que regulam os procedimentos licitatórios.

Por fim, em cumprimento ao Princípio da publicidade e face ao esposado no mandamento do
art. 4°, inciso 1, da Lei Federal n°. 10.520/2002, seja publicado o aviso contendo o resumo do
instrumento convocatório, como forma de garantia dc eficácia do Ato Administrativo praticado pelo
Agente Público.
E o parecer. A Consideração Superior.
Nova Viçosa, 23 de maio de 2019.

Janfel Teles Carvalho Machado

Advogado - OAB/BA 28.109
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EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL-SRP N". 135-2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 546-2019

Tipo de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO PREÇO
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE.
Data e hora do Credenciamento: 25/06/2019 às 08:30min.
Data e hora da Abertura: 25/06/2019 às 08h:30niin.

Repartição interessada: Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Desportos, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde.
Prazo de Validade da Proposta: 60(SESSENTA)DIAS, contados a partir da data de entrega dos envelopes.

Local do Credenciamento e Abertura: Sala de licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa-BA,
situada à Av. Oceânica, n® 2994, Abrolhos I, Nova Viçosa • BA.

O MUNICÍPIO DE NOVA ViÇOSA-BAmediantea Pregoeira. designada pelo Decreto n°.389 de 17/1 1/2017,torna
público, para conhecimento das empresas interessadas, que realizará, na data, horário c local acima indicado, licitação na
modalidade Pregão PrcscncialparaRcgistrodc Preços, do Tipo Menor Preço por Lote, objetivando futura e
eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Plotagem de Projetos, Plotagem de

Veículos e Adesivos visando o atendimento das demandas das Secretarias deste Município, que será processada e
julgada de acordo coiti as disposições deste Edita) e seus anexos.

O procedimento íicitatório obedecerá integralmente a Lei n®. 10.520 de 17 de Julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18

de julho de 2002 e ao Decreto n°. 3.555, de 08 de agosto dc 2000, publicado no D.O.U. de 09 de agosto de 2000, Decreto
Municipal n®. 650/2018, aplicando-se subsidiariamcntc, as normas da Lei ii®. 8.666/93 e suas alterações.

CONSULTA/AOUISICÂO DO EDITAL - As empresas interessadas poderão consultar e/ou adquirir o Edital na sala de
Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa-BA, situada à Av. Oceânica, n® 2994, Abrolhos I, Nova
Viçosa - BA, de segunda a sexta-feira no horário das OSliOOmin às 12h00min.

0 aviso de licitação também poderá ser consultado na página oficial do Município de Nova Viçosa-BA, na rede mundial
de coinputadores no endereço: lutr)://novavicosa.ba.!;ov.br/diariooncíal.

Para a aquisição do Edital a empresa interessada deverá fornecer as infonnações abaixo, da empresa interessada, para
eventuais contatos futuros:

- razão social completa e n°. do CNPJ da empresa;
- endereço completo, telefone(s) e Departamento/pessoa de contato;
• número de telefone, fax e e-mail.
- Assinar recibo referente à retirada deste Edital.

AS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO
OBJETO DESTE EDITAL, DANDO ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS PENALIDADES ESTABELECIDAS PARA

ÓS CASOS DE DESCUMPRIMENTO AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES DE QUE O
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, APLICARÁ AS SANÇÕES PREVISTAS. OBEDECIDO AO DISPOSTO NO ART.
87, § 2®, DA LEI 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES.
A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em conformidade com a
legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas cláusulas c Anexos.
1 - DO OBJETO.

1.1 • Este edital refere-se à Registro de Preços objetivando futura e eventual contratação de empresa especializada na
prestação dos serviços de Plotagem de Projetos, Plotagem de Veículos e Adesivos visando o atendimento das demandas
das Secretarias deste Município, com as características e quantidades especificadas no Termo de Referência,(Anexo I)

deste edital.
Av. Oceânica, n® 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Tel.:(73) 3208-1124
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2- DA PARTICIPAÇÃO.

2.1 ■ Poderão participar desta licitação as interessadas que detenham atividade pertinente e compatível com o Objeto
deste Pregão; atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos e ainda as exigências para
habilitação, requeridas neste Edital.
2.2 - Não poderão participar da presente licitação as interessadas que:
a) Se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação;
b)Tenha sido decretada a sua falência;

c)EsteJam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICiPIO
DE NOVA VIÇOSA/BA ou tenham sido declaradas inidôncas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
bem como licitanies que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio e sejam controladoras, coligadas
ou subsidiárias entre si. ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;
d) Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
e) Pessoas Físicas e Jurídicas que se enquadrem no art.9° da Lei n° 8.666/93.

3- REPRESENTAÇÃO E CREDENÇIAMENTO.
3.1 -0 proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um representante que, devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento oficial de identificação
que contenha foto.
3.1.1 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com
firma reconhecida, com amplos poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
proponente, acompanhado do estatuto social, contrato social, registrado na Junta Comercial (autenticada pelo registro

competente ou o documento original para autenticação), bem como documento de identificação dos sócios, que
comprove os poderes do mandante para a outorga. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa

proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social registrado na junta comercial (autenticada
pelo registro competente ou o documento original para autcrtticaçãoj.bein como documento de identificação dos
sócios, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura(Anexo II — Modelo), acompanhado do Alvará de funcionamento (para empresa).
3.1.2 - O credenciamento deverá estar acompanhado de declaração do proponente, dando ciência de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação, conforme dispõe o artigo 4°. inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002,
(Anexo III - Modelo).

3.1.3- A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão da respectiva
credenciada, salvo autorização expressa da Pregoeira.
3.2 - Quanto às microempresns e empresas dc pequeno porte:

3.2.1 - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei
Çoinpicmentar n°. 123/06, que deverá ser feita dc acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, bem

como a ccrtidàosimplificada emitida pela Junta Comerciaíe apresentada FORA dos Envelopes n°. 01 (Proposta)e n®. 02
(Habilitação).

3.2.1.! - A não entrega da Declaração constante no item 3.2.1 indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios
previstos na Lei Complementar n°. 123/2006.

3.3 • Será admitido o credenciamento de apenas Ol(um)representante para cada licitante credenciada.

3.4 - O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes neste PREGÃO PRESENCIAL PARA

REGISTRO DE PREÇOS(Art. 11, inc. IV do Decreto n°. 3.555 de 08/08/2000).

lAv. Oceânica, n" 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia-CEP:46920-000- Tel.:(73)3208-1124
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3.5 . o DOCUMENTO DE CREDENDIAMENTO E A DECLARAÇAO (anexo III - Modelo) DEVERÃO SER

APRESENTADOSFORA dos Envelopes n°. 01 (Proposta) e if. 02 (Habilitação), ASSIM COMO A DECLARAÇÃO
(Anexo IV - modelo)QUANDO FOR O CASO.

/'
3.6 - Os documentos de credenciamento serSo retidos pela ec|uipe deste Pregão e juntados ao respectivo pròcesso.
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4- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS A SEREM REGISTRADOS E DOS DÒCUM^NTOS

DE HABILITAÇÃO.
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4.1 • A apresentação da proposta e da documentação deverá ser feita por pessoa credenciada, por escrito,:;^)efá
LICITANTE, que esteja inteiramente a par deste Edital e com amplos poderes para tomar deliberações.
4.2 - A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem, deverão ser apresentados separadamente, no local, dia e

hora determinados, em 02(dois) envelopes, devidamente fechados e rubricados no fecho, contendo cada um em sua parte
externa, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N" 01

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N®. 135-2019.
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ
PROPOSTA COMERCIAL

ENVELOPE N" 02

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N®. 135-2019.
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

4.3 - Somente participarão desta licitação as empresas e/ou pessoas físicas que apresentarem, antes da entrega dos
Envelopes, os seguintes documentos:
a)Credenciamento, conforme previsto no item 3 deste Edital;

b) DECLARAÇÃO dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme disposto no Art. 4°,
VII da Lei 10.520(Anexo III - Modelo).

4.4 - As documentações a serem apresentadas nos envelopes n°. 01 e 02 deverão ter uma numeração, em todas as suas
páginas, da seguinte forma:
XXX / YYY em que:

XXX = numeração da página na ordem seqüencial;

YYY = mlmero total de páginas constantes no envelope.

4.4.1 - A numeração deverá constar na margem superior da página, no canto direito.

4.5-Os documentos exigidos deverão estar na ordem exigida no edital, com prazo vigente, e deverão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, pela Pregoeira ou por servidor público
municipal integrante da comissão permanente de licitação.

5-DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE N®. 1 -"PROPOSTA COMERCIAL"
5.1 - O envelope n°. 01 (I*. FASE)deverá conter os seguintes documentos:
5.1.1 - Declaração, assinada por seu representante legal(Anexo V - Modelo);

/

5,1.2 - A proposta comercial ou de registro de preços, Planilha de Preços Unitários (Anexo VII - Modelo de Proposta)
deste Edital poderá ser datilografada ou Impresso em processador de textos, em papel timbrado e com carimbo da
Av. Oceânica, n" 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia-CEP: 45920-000- Te!.:(73) 3208-1124
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LICITANTE, nibricaclo cm iodas as suas folhas, datando e assinado peio represemantè-rlegar.dõ^^^íícÍTÃNTET
devidamente identificado, preenchida em todos os seus campos, redigidas com clareza, sem e^TiendasrTãsuras. acréscimos
ou entrelinhas, com preços expressos com 02(duas) casas decimais;

5.1.3 - Declarar expressamente que nos preços contidos na proposta estão incluídos todos os custos e despesas
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

5.1.4 - Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a
ter mais de um resultado.

5.2- Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo
ser fornecido o objeto ao Município sem ônus adicionais.

5.3 • Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas
ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
5.4 - A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital
e nos seus Anexos.

5.5 - Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Pregoeira.

6-DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE N". 02-"HABILITAÇÃO"
6.1 - O envelope 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação juridica, à qualificação técnica, à qualificação

cconômico-financeira, à regularidade fiscal e ao cumprimento do disposto no art.7°, inciso XXXIIl, da Constituição
Federal(Anexo Vi - Modelo);

6.2 - Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada

por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou, ainda, por cópias não autenticadas, desde que

sejam exibidos os originais para conferência pela Pregoeira. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam
condições de leitura das informações nelas contidas por parte da Pregoeira.

6.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Cópias das cédulas de identidade dos sócios, autenticadas em cartório, pela Pregoeira ou por Servidores Piiblicos
Municipais integrante das Comissões de Licitação;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; c/ ou

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais
e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; e/ ou

d)Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
6.1.3 - REGULARIDADE FISCAL:

6.1.3.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas(CNPJ);

6.1.3.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

6.1.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

6.1.3.4 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de Certidão expedida
conjuntamente pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme Portaria
ConjuntaPGFN/RFBn®l751 de02/10/14

r\

iP /
6.1.3.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de /
Certificado de Regularidade da Sitiiação/CRF.

úV

6.1.3.6^ - Prova de inexistência de débitos trabalhistas - Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas
(CNDT), ^AjJvUiUct
expedida
5
M
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gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
v< 10,
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conforme exigência da Lei N". 12.440 de 07 de julho de 2011.

Av. Oceânica, n® 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tel.:(73)3208-1124
FLS. 4

VA
<.Of>lífc«nftóvino 0Ov<?/iotórto'

6-1.3.7 - A comprovação de regularidade fiscal das inicroempresas e empresas de peqbéDO-jwrig^omente será exigida
para efeito de assinatura do contrato;

6.1.3.7.1 - As inicroempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar

toda a documentação exigida para fins de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição:

6-1.3.7.2 - Havendo alguma restrição da comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério deste Município, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa;
6.1.3.8 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no sub 6.1.3.7.2, implicará na decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, ern sessão
ptibiica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório. nos lermos do art. 4°, inciso XXÍIl, da Lei 10.520/02.

6.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
6.1.4.1 - Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa Jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, cuja emissão não seja superior a 30 (trinta) dias da data de
apresentação da proposta e documentação.

6.1.4.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exígível e apresentado na forma da

lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da Proposta.
Registrado na Junta Comercial da Sede ou Domicilio da licitanie ou Órgão equivalente.

a.) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, deverão estar assinadas por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b.) Deverá apresentar CÁLCULO DOS INDICADORES ECONÔMICOS: Para efeito da avaliação da capacidade
econômico-financeira do Licitante, conforme § I® e g 5° do art. 31. da Lei n°. 8.666/93, consolidada, ficam estabelecidos

03 (três) níveis de classificação definidos por pontos, decorrentes dos indicadores de Liquidez Geral (LG) e Liquidez
Corrente (LC) igual ou maior que 1,00(um vírgula zero), c Grau de Endividamento(GE)igual ou menor que 1,00(um

vírgula zero), referente ao último exercido, devidamente assinado pelo contador responsável ou por outro profissional

equivaleniee calculados na forma estabelecida nas Instruções para Cálculo dos Indicadores Econômicos, como segue:
LG =Ativo Circulante + Realizável a Loneo Prazo = > ou = 1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
LC = Ativo Circulanle= > ou = 1,00
Passivo Circulante

GE = Passivo Circulante •<- Exígível a Loneo Prazo = menor ou = 1,00
Ativo Total

6.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Apresentar, no mínimo, um atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o
fomecimenio de produtos/serviços que tenha características semelhantes ao objeto desta licitação;
6.2 - OUTRAS COMPROVAÇÕES.

6.2.1 - Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando que:

a)inexiste impedimento legai para licitar ou contratar com a Administração Pública (Anexo VIU).

/

6.3-As Empresas de Pequeno Porte - EPP ou MIcroeinpresas deverão apresentar os seguintes documentos, além dos ^
elencados no item 6.2.1:

é

a)declaração que não se inclui no § 4°do art. 3° da Lei Complementam®. 123/2006, quando foro caso,(Anexo IV);^
b) certidão simplificada, emitida pela Junta Comercial.
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6.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
6.4.1 - Os documentos apresentados deverão ser. obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz,
se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para a matriz e todas as filiais.
Caso a empresa seja vencedora o contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.

6.4.2 - A autenticação de cópias de documentos referentes à habilitação poderá ser feita pelo Pregoeiro ou pela Comissão
Permanente de Licitação, encarregada do recebimento da documentação, mediante cotejo com os originais, os quais serão
imediatamente reslituidos à respectiva empresa, somente até um dia anterior à realização da licitação.
7-OBSERVAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS.
a) No caso da iicitanle enviar representante o mesmo deverá apresentar Termo de Credenciamento (Modelo Anexo II) e
Carteira de Identidade. O Termo de Credenciamento ficará fora dos envelopes e será específico para se manifestar na
presente licitação em nome da proponente, com poderes para assinar atas, receber recursos e demais comunicações ao
Pregoeiro, inclusive para desistir do direito de recurso tanto da decisão de habilitação, quanto de classificação, além das
demais atribuições que forem transferidas para o representante.

b) A documentação apresentada para o credenciamento será anexada ao processo e, caso seja cópia, esta deverá estar

autenticada em cartório, com o selo de fiscalização do poder Judiciário, ou ainda, excepcionalmente através de cópia
acompanhada do original para autenticação pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, e serão retidos para
oportunajuntada aos autos do processo administrativo.

c) Caso as certidões expedidas pela fazenda estadual e municipal não tragam consignados os respectivos prazos de
validade, a Comissão Permanente de Licitação considerará como máximos os prazos vigentes no Estado da Bahia de 90
(noventa) dias e no Município de Nova Viçosa de 90(noventa) dias.

d)Para efeito de apresentação dos documentos e certidões acima mencionados não serão aceitos quaisquer protocolos.

e) A Pregoeira e sua equipe de apoio se reservam ao direito de proceder às buscas e extrair certidões para averiguar a
veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à
inabilitação, a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela comissão, além de
incorrer nas sanções previstas neste edital.

f) A aceitação dos dados via "'Internet", conforme o caso ficará condicionado à confirmação de sua validade pela equipe
de Apoio.

g) Solicita-se às licitantes que apresentem sua documentação na ordem estipulada no presente edital.
8-DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO.

8.1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão Presencial para Registro
de Preços, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame através da apresentação de
procuração, carta de preposto, termo de credenciamento ou cópia do Aditivo ou Estatuto Social indicando o sócio-gerente
representante, com duração mínima de 30(trinta) minutos.

8.2 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão a Pregoeira em envelopes separados, a proposta de preços e os
documentos de habilitação.

8.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por conseqüência, a
possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

8.3 - A Pregoeira procederá à abertura dos Envelopes n°. 01 - PROPOSTA COMERCIAL, classificando-as. pelo
MENOR PREÇO POR LOTE, considerando para tanto as disposições da Lei n°. 10.520, principalmente as previstas no
Art.4°, VIll,lX,XeXl;

8.3.1 - A análise das propostas pela Pregoeira vi.sará ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus
anexos.

,

8.3.2 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram /

ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços^
unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

8.3.3•Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
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8.3.4 - Se a licitante for cooperativa cie trabalho, para fins de aferição do preço ofertado, ao valor total proposto será
acrescido o percentual dc 15% (quinze por cento) a título de contribuição previdenciária que. nos termos do artigo 22,
inciso IV, da Lei federal n° 8.212, de 24 de junho de 1991, com a redação introduzida pela Lei federal n" 9.876, de 26 de
novembro de 1999, e/c artigo 15, I, da Lei federal n® 8.212/91 constitui obrigação da Administração contratante
(Patrimônio Liquido).

8.4 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios;
a)seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10%(dez por cento)superiores àquela;

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que
apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

8.5 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial,
a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio
no caso de empate de preços.

8.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos demais
empatados,e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

8.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço,
observada a redução mínima entre os lances determinados pela Pregoeira. aplicável inclusive em relação ao primeiro.
8.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pela Pregoeira, implicará a exclusão do LICITANTE
da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das
propostas.

8.8 - A Pregoeira durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que Julgarem
necessárias a fim de por ordem à licitação.

8.9 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o LICITANTE desistente às penalidades previstas
em lei e neste Edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

8.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação
de lances.

8.10.1 - Não havendo mais interesse dos LICITANTES em apresentarem lance verbal, será encerrada a etapa
competitiva e ordenada às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.

8.1 1 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
8.12 - Caso haja negociação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço por lole dcciàindo motivadamente a
respeito.

8.12.1 - O critério dc aceitabilidade dos preços ofertados será aferido a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, nos termos de pesquisa realizada pela Administração, que será juntada aos autos por ocasião
do julgamento.

8.13 - Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope n®. 02 - HABILITAÇÃO e verificando o atendimento as
exigências habilitatórias previstas neste Edital.

8.14 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Editai(PROPOSTA COMERCIAL e HABILITAÇÃO), a(s)
LICITANTE(S) será{ão) declarada(s) vencedora(s). sendo-lhe(5) adjudicado o objeto da licitação, caso não ocorra a
manifestação de recurso.

8.15 - Caso os documentos apresentados nos envelopes 01 e/ou 02 não estejam numerados, será(ao) solicitado ao(s)
credenciado(s) que numere(in)os documentos, na presença de todos logo após a abertura do envelope;

8.16 - Serão inabilitadas as empresas que não apresentarem qualquer dos documentos citados nos itens 5 e 6 ou que os
apresentarem em desacordo com este Edital.

8.17 - Serão desclassificadas as propostas que:

8.17.1 - Não atenderem às exigências do ato convocatório desta licitação e demais definições e especificações por ela,
fornecida;

8.17.2 - Contiverem preços totais excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;
8.17.3 - Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado;
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8.17.4 - Contiverem rasuras nos preços unitários, entendendo-se por rasura o preço ris^tádo^òifraspado, de modo que sua
leitura se tome ilegível ou dúbia;

8.18-OMLINlCÍPIO DE NOVA VIÇOSA, poderá(ao). a qualquer tempo que anteceda a manifestação fonnal de
concordância com uma das propostas e a seu exclusivo critério, cancelar esta licitação ou parte dela sem que caibam aos
participantes quaisquer direitos, vantagens ou indenizações.

8.19 - A LICITANTE em vias de ser julgada vencedora, ou já vencedora desta licitação, ou já convidada a assinar a

Ordem de Compra com o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA poderá (ão), a juizo deste, perder sua condição para assinar
a aludida Ata, caso se enquadre em qualquer um dos seguintes casos:

8.19.1 - Estado de falência, concordata, insolvência notória ou situação econômico-financeira comprometida.

8.19.2 - Títiilo(s) protestado(s). cujo(s) valor(es) possa(m), a juizo do MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA comprometer
a execução do contrato.

8.19.3 - Declarada devedora da Fazenda Federal, Estadual ou Municipal ou do INSS.
8.20 - Para contratação objeto da presente licitação será assinada Ordem de Serviço.

8.21 - Ocorrendo à circunstância de ser apresentada apenas uma proposta válida, o(s) MUNICÍPIO DE NOVA
VIÇOSA receberá. Entretanto, ficará a critério dos mesmos, a sua aceitação ou o cancelamento.

8.22 • A licitante é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de desclassificação ou

inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em
qualquer fase, se porventura a Pregoeira vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste
Edital ou que desabonem a idoneidade do LICITANTE.

8.23 - E facultado a Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar da documentação e da proposta.

8.24 - A Licitante Vencedora deverá, no prazo máximo de 36 horas, a contar da formalização e definição da
proposta no pregão, formular e entregar, nos mesmos moldes descritos no 5.1.2 a proposta definitiva de preços,
contendo expressamente os valores ofertados, cm via originai, sob pena de ser considerada dcsistente, convocandosc a segunda colocada,sem prejuízo das sanções estabelecidas no 10 deste edital;

8.24.1 - Na apresentação da contraproposta a empresa vencedora deverá informar obrigatoriamente todas as
características/especificações dos serviços que serão disponibilizados ao(s) MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA.

9- DA IMPUGNAÇAO DO ATO CONVOCATÓRIO/ ABERTURA DA LICITAÇÃO.
9.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão,
protocolizando o pedido no protocolo geral da prefeitura, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento

das propostas, no endereço desta Prefeitura, cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.

9.1.1 - Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

9.1.2 - Não serão conhecidas as impugnações interpostas após os respectivos prazos legais, bem como as que forem
enviadas por fax ou e-mai).

10 - RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
10.1 - No final da sessão, as licitantes que quiserem recorrer deverão manifestar-se. motivadamenie, e Juntar memoriais

no prazo de 03(lrês) dias, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra razões em igual

número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

10.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, a

adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade

competente para a homologação.

^

10.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à
autoridade competente.
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10.4 - Decididos os recursos e constntada a regularidade dos atos praticados, a aütoridadé„competen.te'adjudicará o objeto
do certame à licitante vencedora e iioniologará o procedimento.

"""

10.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento,

10.6 - Caso não haja recurso, a pregoeira, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame à Proponente
detentora do menor preço total por, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
10.7 - A homologação desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto licitado.

11 - DAS CONDIÇÕES DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11.1 - Homologada a licitação, será assinada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com
características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado para cada lote. e se for o
caso, com os 2° e 3° classificados que aceitarem fornecer pelo preço do vencedor, obedecida a ordem de classificação do
Pregão.

11.2 - O Município de Nova Viçosa convocará formalmente os fornecedores, com antecedência mínima de 03 (três) dias
úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

11.2,1 -A(s) licitante(s) vencedora(s) que não comparccer(em) para assinatura da Ata de Registro de Preços, estáfão)

sujeiia(s) a aplicação das penalidades previstas nas Leis n''s. 8.666/93 e 10.520/02, além das previstas no presente Edital.

11.3 • Até a emissão da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, poderá ser desclassificada a proposta e/ou
inabilitada a licitante vencedora, caso o Município de Nova Viçosa venha a ter conhecimento, após o julgamento, de fato
desabonador à sua habilitação.

11.4 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, bem como a Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento
poderá ser anulada, a qualquer tempo, com base nos motivos previstos nos art. 77 e 78, na forma do art. 79, da Lei n®
8.666/93, assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa.

12 - USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

12.1 - A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Secretaria da Administração
que não tenha participado do certame iiciiatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n® 8.666/93 e no
Decreto Municipal n° 650/2018, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços,

13 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
13.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12(doze) meses, improrrogáveis, contados de sua publicação.
13.2 - Os preços não sofrerão reajustes, salvo no caso previsto no art. 65, II,"d" da Lei 8.666/93.

!3.3 - A execução do objeto desta Licitação será efetuada de acordo com a necessidade do Município.

13.4 - As quantidades constantes neste Edital são uma estimativa, podendo a Administração optar por adquirir
quantidades inferiores ou superiores às estimadas,

13.5 - A assinatura da Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações com os vencedores ou

adquirir a totalidade estimada, podendo, inclusive, ocorrer licitações específicas para objeto idêntico, assegurada, neste

caso, ao detentor do Registro de Preços, preferência de fornecimento,em igualdade de condições.

13.6 - A Administração Municipal, por intermédio de Departamento de Compras, Licitações e Contratos ou do Setor

Requisitante, monitorará os preços dos serviços, avaliará o mercado constantemente e poderá rever, a qualquer tempo, os
preços registrados, convocando os fornecedores para negociar novos valores.
14 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

14,1 - No recebimento e aceitação dos produtos/serviços serão observadas, no que couberem, as disposições da Lé

8.666/93.

1\
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14.2 - Executado o contrato, o recebimento e aceitaçílo dos produtos/serviços estão condtcj.çi,n.ados'ao enquadramento nas

especificações constantes neste edital, podendo o recebimento e o aceite ocorrer em 02(diias) etapas distintas;
14.2.1 - Recebimento Provisório: tem prazo de até 03 (três) dias contados do recebimento; é realizado pelo responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato (ou outro servidor expressamente designado) que emitirá termo
assinado;

14.2.2 - Recebimento Definitivo; efetuado imediatamente após a conferência do objeto entregue; é realizado pelo
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato (ou outro servidor expressamente designado) que emitirá
termo assinado.

14.3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do objeto, nem
a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contraio.

14.4 - O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, caso em desacordo com o contrato ou este Edital.

14.5 - Todos os serviços deverão ser obrigatoriamente prestados, conforme ordens de fornecimentos emitidos pelo
Departamento de Compras, deste Município, devendo ainda serem entregues nos endereços informados nas
mesmas.

15 - CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS.

15.1- Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n° 8,666/93 ou de
redução dos preços praticados no mercado.

15.1.1 - Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso 11 do art. 65 da Lei n° 8.666/93, a
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
15.2- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de

feto que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à Presidência da República promover as necessárias negociações
junto aos fornecedores.

16 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR.

16.1 - O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo especifico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
16.1.1 - A pedido, quando:

16.1.1.1- Comprovar estar o fornecedor registrado impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de
casos fortuitos ou de força maior.

16.1.1.2- O seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevação dos preços de mercado
dos insumos que compõem o custo do material.

16.1.2 - Por iniciativa do Município de Nova Viçosa, quando:

16.1.2.1- O fornecedor registrado não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles
praticados no mercado.

16.1.2.2-0 fornecedor registrado perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório.
16.1.2.3• Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.

17 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

/

17.1-As Atas de Registro de Preços, decorrentes desta licitação, serão canceladas de pleno direito pela Administração, quandor
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17.1.1•Automaticamente:

17.1.I.l-Por decui^o de prazo de vigência.
17.1.1.2 - Não restarem fornecedores registrados.

17.1.2 - A licitanle vencedora tiao cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços.
17.1.3-A licitante vencedora nSo retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua
justificativa.

17.1.4-A licitante vencedora der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de registro de preços.
!7.1.5-Em qualquer das hipóteses de inexecuçâo total ou parcial do contrato decorrente de registro de preços.

17.1.6-Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, mediante processo administrativo.
17.1.7-Por razões de interesse público devidamente demonstradas ejustificadas pela Administração.

17.1.8-As licitantes vencedoras, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as
exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.
17.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no deste Edital, será feita por correspondência
com aviso de recebimento,juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

17.J-N0 caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da licitante vencedora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um)dia da publicação.
17.4 - A solicitação das licitantes vencedoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste Edital, caso não
aceitas as razões do pedido.

18 - DA FISCALIZAÇÃO.

18.1- O Município de NovaViçosa nomeará um Gestor para executar a fiscalização da Ala de Registro de Preços, que
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à(s) licitante(s)
vencedora(s), objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

18.2-As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Nova Viçosa em nada restringe a responsabilidade,
única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s) no que concerne a execução do objeto contratado em Ata de
Registro de Preços.
19-DAS PENALIDADES.

19.1 • No caso da licitante vencedora recusar-se, injustificadamente, a cumprir o objeto do Edital, será convocada outra

licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sansões cabíveis,
garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

19.2 - A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do compromisso,

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com esta Administração e,
se for o caso, será descredenciado no Departamento de Compras. Licitações e Contratos, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais;
19.3. - As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicadas na forma abaixo:

19.3.1 Deixar de entregar documentação exigida para o certame, retardar a execução do seu objeto e não manter a sua
proposta: impedimento de licitar com esta Administração por até 90(noventa) dias;

19.3.2 Fraudar ou falhar na prestação de serviço/entrega de produto: impedimento de licitar com esta Administração pel
período de 90(noventa) dias até 02(dois) anos;

a
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19.3.3 Apresentar documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de modo inidôneo: descredenciamento junto
ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos pelo período de 02(dois) a 05(cinco) anos;

19.4 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Departamento de Compras, Licitações e Contratos e, no caso

de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital e das demais cominações legais.

19.5 - A licitante ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total QU-jíárcíàT"
Edital:

.

19.5.1 - advertência;

/'

19.5.2-multa(s);

19.5.2.1 - de 0,1% (um décimo por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso, por descumpriméfltõ^os
prazos de entrega dos produtos/materiais previstos neste Edital;

19.5.2.2 - de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada no Edital,
aplicada em dobro na reincidência.

19.6 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a
Administração cobrá-las judicialmente.

19.7 - Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar a prestação de serviço/entrega dos produtos, se a
irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a ocorrência constituir motivo para aplicação do
disposto nos incisos III e IV do artigo 87,da Lei n" 8.666/93, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital.
19.8 ■ Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos 111 e IV do artigo 87, da Lei n° 8.666/93 e a critério da

Administração, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.

19.9 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente justificados e
comprovados, a juízo da Administração.

19.10 - Da aplicação das penalidades previstas neste Edital, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da
data da intimação.

20 - DISPOSIÇÕES GERAIS.

20.1 - As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e de seus anexos, ao(s) MUNICÍPIO DE NOVA

VIÇOSA, por escrito, no protocolo geral, no endereço abaixo, até 02 (dois) dias úteis antes da entrega das propostas, sob

pena de ficarem sujeitas à exclusiva interpretação do MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, por ocasião do julgamento das
propostas, ou durante o período de fornecimento.

20.1.1 - Os esclarecimentos prestados a qualquer das LICITANTES serão transmitidos às demais, por escrito.
20.2 - Antes do término da validade das propostas ou de sua prorrogação, o Pregoeiro comunicará as LICITANTES a
proposta vencedora.

20.2.1 - Presume-se a desistência da LICITANTE de celebrar o Contrato quando, esgotado o prazo respectivo para sua
celebração, não tenha ocorrido a aposição da assinatura de seu(s) representantc(s) legal(is) no instrumento.
20.2.1.1 - Deverá o contratado comparecer ao setor de contratos do Município para assinatura do mesmo, no prazo
máximo de 05(cinco) dias a contar de sua convocação.

20.2.2 - O prazo para assinatura poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela LICITANTE
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo(s) MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA.
20.2.3 - Em caso da não assinatura do contrato no prazo estipulado no item n°.11.2.1.1, será convocado o licitante
remanescente, conforme art. 64, § 2°, da Lei n°.9.666/93.

20.3• A LICITANTE deverá levarem conta, na apresentação de sua proposta, as despesas e os tributos(impostos, taxas,

emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) incidentes sobre o fornecimento, objeto desta licitação, não cabendo

/

qualquer reivindicação devida a erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por

recolhimentos determinados pela autoridade competente.

t
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20.3.1 - Caso seja apurado, no curso da contratação, que a LÍCITANTE acresceu indevidamente a seus preços valores
correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza não incidentes

sobre o fornecimento do objeto, tais valores serão imediatamente excluídos, com a conseqüente redução dos preços

praticados, e serão reembolsados ao MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, os valores indevidos poirentura pagos à
LÍCITANTE.

20.4 - Serão impedidas de participar da presente licitação empresas que tenham sido suspensas, ou que venham a ser
suspensa no transcurso desta licitação, pelo prazo assinalado no ato que tenha determinado a suspensão, ou que tenham

sido consideradas impossibilitadas para contratar com o(s) MUNICÍPIO DE NOVA VIÇO.SA.
20.5 - Em caso de não solicitação de esclarecimentos e informações pelas Proponentes, pressupõe-se que os elementos
fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo posteriormente o direito a qualquer reclamação.
21 - OUTROS ESCLARECIMENTOS.

21.1-0 mês de apresentação da proposta será considerado como mês de referência dos preços proposto9^>
22 - DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DO EDITAL.
22,1 - Os documentos relacionados a seguir são parte integrante deste Edital, como anexos:
22.1.1 - Termo de Referência (Anexo I);

22.1.2 - Modelo de Credenciamento (Anexo M);
22.1.3 - Modelo de Declaração de Habilitação(Anexo 111);

22.1.4 - Modelo de Declaração de microemprcsa ou empresa de pequeno porte(Ancxo IV)
22.1.5 • Modelo de Declaração Dados Financeiros(Anexo V);

22.1.6 - Modelo de Declaração de Trabalho do Menor(Anexo VI);
22.1.7 - Modelo de Proposta Financeira(Anexo VII)

22.1.8 - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação(Anexo VIII);
22.1.9 - Minuta Da Ata de Registro de Preços-(Anexo X).
22.1.10 - Minuta do Contrato -(Anexo IX).
Nova Viçosa, 06 de Junho de 2019.

Letícia

Conceição
goeira

Decreto n° 760-2019

Alèlí AfáLi/ò^ííilva Alves
Eqiüne de Apoio

lana Patrícia Trajano da Silva
Equipe de Apoio
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ANEXO t

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N'. 135-2019.
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO

1.10 presente temio de referência visa orientar a licitação cujo objeto é futura c eventual contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de Plotageni de Projetos, Plotagein de Veículos e Adesivos visando o

atendimento das demandas das Secretarias deste Município, conforme especificações e quantidades estabelecidas.
2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 Justifica-se a solicitação do que se trata o presente, para suprir as necessidadesmanter o ambiente de trabalho limpo e
higienizado, para uma melhor utilização pelos servidores de desempenham suas funções, bem como os usuários que
utilizam dos serviços prestados por cada Secretaria deste Município.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS POR LOTE,conforme quadros abaixo:
SEÇRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ITENS

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UNIDADE

QUANTIDADE

1

ADESIVO A3

UN

325

2

ADESIVO Al

UN

250

3

ADESIVO AO

UN

260

VALOR

VALOR

UN

TOTAL

Valor Totiil RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
ITENS
1

2

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANTIDADE

UNIDADE

PLOTAGEM veículos
ADESIVOS PARA VEÍCULOS M=

M^

50

M=

50

VALOR

VALOR

UN

TOTAL

Valor Total RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UNIDADE

QUANTIDADE

1

PLOTAGEM VEÍCULOS M=

M'

350

2

ADESIVOS PARA VEÍCULOS M=

M-

350

VALOR

VALOR

UN

TOTAL

Valor Total RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDIICACÃO
ITENS

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR

VALOR

UN

TOTAL

FAIXAS P/ MICROOONIBUS(Lateral e
1

Fundo)

2

FAIXAS P/ÔNIBUS (lateral e Fundo)

M=

20

M'

40

Valor Total RS
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PLOTAGEM PARA PROJETOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO,OBRÁS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
Item

IMPRESSÃO

COLORIDO/PB

UNIDADE

QUANTIDADE
250

1

A3

P/B

UN

2

A3

COL. BAIXA COR

UN

25

J

A3

COL. MEDIA COR

UN

25

•s

4

A3

COL. ALTA COR

UN

25

5

Al

P/B

UN

200

6

Al

COL. BAIXA COR

UN

20

7

Al

COL. MEDIA COR

UN

20

8

Al

COL. ALTA COR

UN

20

9

AO

P/B

UN

200

10

AO

COL. BAIXA COR

UN

20

11

AO

COL. MÉDIA COR

UN

20

12

AO

COL. ALTA COR

UN

20

VALOR

VALOR

UN

TOTAL

Valor Total RS

4. DA CLASSIFICAÇÃO POR(LOTES, UNITÁRIOS OU GLOBAL)
4.1 A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência, em lote e Julgamento global, nos

moldes ein que se encontra, permite à Administração Pública uma maior economia com o ganho de escala, haja vista que

os licitantes poderão vir a ofertar preços mais competitivos, sem restringir acompetitividade,
4.2 A opção dc licitar em LOTE ao invés de ITEM dá-se em razão da economia de escala. Além disso, o fornecimento,

que compõem o objeto deste termo de referência, usualmente são comercializados no mercado por diversosfomecedores,.
Dessa forma, mantém-se preservada acompetitividade.

4.3 Justifica-se a decisão do lote objetivando sanar possíveis problemas de operacionalização de logística - caso vários
fornecedores vençam os itens, para que sejam minimizadas as chances de interrupções no fornecimento.
5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

5.1 O objeto deste instrumento pode ser considerado como bem comum, pois, conforme prevê o parágrafo tinico do Art.
1° da Lei n° 10.520/02, a classificação do bem ou o serviço será comum quando for possível estabelecer, para efeito de
julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares
ao objeto e descritos de forma objetiva no instrumento convocatório, não acarretando prejuízos à qualidade dos serviços
e, tampouco, ao interesse público, e ainda, consoante o art. 1° do Decreto n" 3.555/00.

5. PRAZO ENTREGA / EXECUÇÃO

5.1 A execução dos serviços será efetivada de maneira fracionada ede acordo com a solicitação de cada secretaria

interessadano prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, após recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO,
devidamente assinado pelo Servidor competente, nas quantidades e especificaçõesdescritas.

5.2 A licitante vencedora deverá entregar os serviços de acordo com o Termo de Referência e presta-los nos locais
informados no momento da requisição de cada Secretaria.

5.3 No local de entrega, será feito RECEBIMENTO PROVISÓRIO dos serviços e materiais, no prazo de 02 dias,
limítando-se a verificar sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal e a data da entrega.

5.4 Os serviços a serem prestados, durante a sua realização, serão inspecionados por técnicos da PREFEITURA, para
verificar se atendem às especific.ações técnicas, constantes neste Edital.

dí
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6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 A despesa orçamentária decorrente o objeto deste Tenno, neste exercício, com dotação suficiente para atender esta
finalidade, correrá à conta da Natureza de Despesa, abaixo informada de acordo com:
Poder

2

Executivo

Orfião

2

Secretaria

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade

1001

Atividade

2,050

Elemento

3390.39,00

Fonte

00

Fundo Municipal de Ação Social
Manutenção das Atividades do FMAS
Outros Serviços de Terceiros - P, Jurídica
Recursos Ordinários

Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

10

Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade

1001

Fundo Municipal de Ação Social

Atividade

2,051

Gestão das Atividades do Bloco de Proteção Social Básica(CRAS, SCFV)

Elemento

3390,39.00

Outros Serviços de Terceiros - P, Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários
Transferências do FNAS

29
Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

10

Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade

1001

Fundo Municipal de Ação Social

Atividade

2,052

Gestão das Atividades do Bloco de Proteção Social Especial ÍCRF.AS, PAFFH

Elemento

3390.39,00

Outros Serviços de Terceiros - P, Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

29

Transferências do FNAS

Poder

2

Executivo

Órgão

->

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria
Unidade

10

Secretaria Municipal de Ação Social

1001

Atividade

2,055

Fundo Municipal de Ação Social
Gestão das Atividades do Programa Bolsa Família -IGD - BF

Elemento

3390,39,00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários
Transferências do FNAS

29

Poder
Órgão

2

Executivo

2

Secretaria

10

Unidade

1001

Atividade

2.053

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal de Ação Social
Fundo Municipal de Ação Social
Gestão das Atividades do Bloco de Programas

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros- P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

29

Transferências do FNAS

Poder

2

Executivo

Órgão

3

Secretaria

09

Unidade
Atividade

FUNDO MUNIGIPAL DE SAÚDE
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

2,062

Gestão das Atividades do FMS

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

02

Saúde 15%

0901
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