EDITAL
PREGÃO
ÃO PRESENCIAL-SRP Nº. 136-2019.
PROCESS
SSO ADMINISTRATIVO Nº 547-2019.
Tipo de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR
OR LOTE.
Data e hora do Credenciamento: 26/06/2019
19 às 08:30min.
Data e hora da Abertura: 26/06/2019 às 08:3
:30min.
Repartição interessada: Secretaria Munici
icipal de Administração, Secretaria Municipal de Educa
cação, Cultura e
Desportos, Secretaria Municipal de Assistência
cia Social e Secretaria Municipal de Saúde.
Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSEN
ENTA) DIAS, contados a partir da data de entrega dos envel
elopes.
Local do Credenciamento e Abertura: Sal
ala de licitações e contratos da Prefeitura Municipal de N
Nova Viçosa-BA,
situada à Av. Oceânica, nº 2994, Abrolhos I, N
Nova Viçosa - BA.
mediantea Pregoeira, designada pelo Decreto nº.389 de 17/11/2017,torna
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BAm
público, para conhecimento das empresas inter
teressadas, que realizará, na data, horário e local acima indic
icado, licitação na
modalidade Pregão PresencialparaRegistrod
ode Preços, do TipoMenor Preço por Lote,objetivando fu
futura e eventual
contratação de empresa especializada na pr
prestação dos serviços de desinsetização, desratização,, d
descupinização e
limpeza e desinfecção de cisternas e caixass d
d´água com fornecimento de mão de obra, todos os insu
sumos, materiais,
equipamentos necessários a serem executa
tados nas áreas internas e externas de todos os prédios
ios públicos deste
Município, que será processada e julgada de aacordo com as disposições deste Edital e seus anexos.
O procedimento licitatório obedecerá integralm
almente a Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, publicadaa no D.O.U. de 18
de julho de 2002 e ao Decreto nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, publicado no D.O.U. de 09 de agosto
o de
d 2000, Decreto
Municipal nº. 650/2018, aplicando-se subsidiar
iariamente, as normas da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
As empresas interessadas poderão consultar e/ou adquirir o Edital na sala de
CONSULTA/AQUISIÇÃO DO EDITAL - A
Licitações e Contratos da Prefeitura Municipa
pal de Nova Viçosa-BA, situada à Av. Oceânica, nº 2994,, A
Abrolhos I, Nova
Viçosa – BA, de segunda a sexta-feira no horár
rário das 08h00min às 12h00min.
O aviso de licitação também poderá ser consu
sultado na página oficial do Município de Nova Viçosa-BA,, na rede mundial
de computadores no endereço: http://novavicos
osa.ba.gov.br/diariooficial.
Para a aquisição do Edital a empresa interess
ssada deverá fornecer as informações abaixo, da empresaa interessada, para
eventuais contatos futuros:
- razão social completa e nº. do CNPJ da empre
presa;
- endereço completo, telefone(s) e Departamen
ento/pessoa de contato;
- número de telefone, fax e e-mail.
- Assinar recibo referente à retirada deste Edit
ital.
AS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINA
AR CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DE FORNE
NECIMENTO DO
OBJETO DESTE EDITAL, DANDO ESPEC
CIAL ATENÇÃO PARA AS PENALIDADES ESTABEL
LECIDAS PARA
OS CASOS DE DESCUMPRIMENTO AS
S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTE
TES DE QUE O
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, APLICAR
RÁ AS SANÇÕES PREVISTAS, OBEDECIDO AO DISPO
POSTO NO ART.
87, § 2º, DA LEI 8.666/93 COM SUAS ALTE
ERAÇÕES.
A sessão para recebimento dos documento
tos das proponentes será pública e realizada em confo
formidade com a
legislação citada no preâmbulo deste Edital,
al, suas cláusulas e Anexos.
1 – DO OBJETO.
eços objetivando futura e eventual contratação de empre
resa especializada
1.1 - Este edital refere-se à Registro de Preç
na prestação dos serviços de desinsetização
ão, desratização, descupinização e limpeza e desinfecção
ão de cisternas e
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caixas d´água com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos nece
cessários a serem
executados nas áreas internas e externas d
de todos os prédios públicos deste Município,com as características
c
e
quantidades especificadas no Termo de Refe
eferência, (Anexo I) deste edital.
2 – DA PARTICIPAÇÃO.
2.1 - Poderão participar desta licitação as int
interessadas que detenham atividade pertinente e compatíve
ível com o Objeto
deste Pregão; atendam aos requisitos mínim
imos de classificação das propostas exigidos e ainda ass exigências para
habilitação, requeridas neste Edital.
2.2 - Não poderão participar da presente licitaç
ação 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
m o MUNICÍPIO
DE NOVA VIÇOSA/BA ou tenham sido de
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Admin
inistração Pública,
bem como licitantes que se apresentem constit
tituídas na forma de empresas em consórcio e sejam controla
oladoras, coligadas
ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que
ue seja sua forma de constituição;
d) Empresas estrangeiras que não funcionem nno país;
e) Pessoas Físicas e Jurídicas que se enquadrem
em no art.9° da Lei n° 8.666/93.
3- REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAME
ENTO.
3.1 - O proponente deverá se apresentar para
ra credenciamento junto a Pregoeira por um representante q
que, devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a res
esponder por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entreg
ega dos envelopes, identificar-se exibindo documento oficial
ial de identificação
que contenha foto.
3.1.1 - O credenciamento far-se-á por meio
io de instrumento público de procuração ou instrumento
to particular com
firma reconhecida, com amplos poderes pa
para praticar todos os demais atos pertinentes ao certam
me, em nome do
proponente, acompanhado do estatuto social,
l, contrato social, registrado na Junta Comercial (autenticad
cada pelo registro
competente ou o documento original para
ra autenticação), bem como documento de identificação
o dos sócios, que
comprove os poderes do mandante para a out
utorga. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelh
elhado da empresa
proponente, deverá apresentar cópia do respect
ctivo Estatuto ou Contrato Social registrado na junta comerc
rcial (autenticada
pelo registro competente ou o documentoo original para autenticação),bem como documento de identificação
i
dos
sócios, no qual estejam expressos seus pode
deres para exercerem direitos e assumir obrigações em de
decorrência de tal
investidura (Anexo II – Modelo), acompanhad
ado do Alvará de funcionamento (para empresa).
3.1.2 - O credenciamento deverá estar acom
mpanhado de declaração do proponente, dando ciência d
de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação, confo
forme dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 d
de julho de 2002,
(Anexo III – Modelo).
3.1.3– A ausência do representante em qua
ualquer momento da sessão importará a imediata exclusã
são da respectiva
credenciada, salvo autorização expressa da Pre
regoeira.
3.2 – Quanto às microempresas e empresass d
de pequeno porte:
3.2.1 – Declaração de microempresa ou emp
presa de pequeno porte visando ao exercício da preferênci
cia prevista na Lei
Complementar nº. 123/06, que deverá ser fe
feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste
d
Edital, bem
como a certidãosimplificada emitida pela Junta
nta Comerciale apresentada FORA dos Envelopes n°. 01 (Pr
Proposta) e nº. 02
(Habilitação).
ante no item 3.2.1 indicará que a licitante optou por não utili
ilizar os benefícios
3.2.1.1 – A não entrega da Declaração constan
previstos na Lei Complementar nº. 123/2006.
3.3 - Será admitido o credenciamento de ape
penas 01(um) representante para cada licitante credencia
ciada.
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3.4 - O credenciamento é a condição obrigatór
tória para a participação dos licitantes neste PREGÃO PRES
SENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS (Art. 11, inc. IV doo Decreto nº. 3.555 de 08/08/2000).
3.5 - O DOCUMENTO DE CREDENDIAM
AMENTO E A DECLARAÇÃO (anexo III - Modelo) D
DEVERÃO SER
APRESENTADOS FORA dos Envelopes n°.
°. 01 (Proposta) e nº. 02 (Habilitação), ASSIM COMO A D
DECLARAÇÃO
(Anexo IV - modelo) QUANDO FOR O CASO
SO.
3.6 - Os documentos de credenciamento serãoo retidos pela equipe deste Pregão e juntados ao respectivo processo.
p
4- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
A DE PREÇOS A SEREM REGISTRADOS E DOS DOCUMENTOS
D
DE HABILITAÇÃO.
por escrito, pela
4.1 - A apresentação da proposta e da doocumentação deverá ser feita por pessoa credenciada, p
LICITANTE, que esteja inteiramente a par de
deste Edital e com amplos poderes para tomar deliberações.
4.2 - A Proposta de Preços e os documentoss que a instruírem, deverão ser apresentados separadamente
nte, no local, dia e
hora determinados, em 02 (dois) envelopes, de
devidamente fechados e rubricados no fecho, contendo cadaa um em sua parte
externa, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01
M
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
PREGÃO PRESENC
NCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 136-2019.
RAZÃO SOCI
CIAL DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ
PROPOSTA COMERCIAL

ENVELOPE Nº 02
M
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA.
PREGÃO PRESENC
NCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 136-2019.
RAZÃO SOCI
CIAL DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ
DOC
CUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
4.3 - Somente participarão desta licitação as empresas e/ou pessoas físicas que apresentarem, antes
es da entrega dos
Envelopes, os seguintes documentos:
m3 deste Edital;
a) Credenciamento, conforme previsto no item
b) DECLARAÇÃO dando ciência de que cum
mpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme dis
isposto no Art. 4º,
VII da Lei 10.520 (Anexo III - Modelo).
as nos envelopes nº. 01 e 02 deverão ter uma numeração,, eem todas as suas
4.4 - As documentações a serem apresentadas
páginas, da seguinte forma:
XXX / YYY em que:
XXX = numeração da página na ordem seqüen
encial;
YYY = número total de páginas constantes noo envelope.
4.4.1 – A numeração deverá constar na marge
rgem superior da página, no canto direito.
4.5-Os documentos exigidos deverão estar naa oordem exigida no edital, com prazo vigente, e deverão ser
er apresentados em
original, por qualquer processo de cópia aut
utenticada por Tabelião de Notas, pela Pregoeira ou porr servidor público
municipal integrante da comissão permanentee dde licitação.
5-DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº.
º. 1 – “PROPOSTA COMERCIAL”
5.1 -O envelope nº. 01 (1ª. FASE) deverá con
onter os seguintes documentos:
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5.1.1 - Declaração, assinada por seu representa
tante legal (Anexo V – Modelo);
delo de Proposta)
5.1.2 - A proposta comercial ou de registro de preços, Planilha de Preços Unitários (Anexo VII – Mode
deste Edital poderá ser datilografada ou imppresso em processador de textos, em papel timbrado e com carimbo da
LICITANTE, rubricado em todas as suass folhas, datando e assinado pelo representante legal da LICITANTE,
devidamente identificado, preenchida em todos
os os seus campos, redigidas com clareza, sem emendas, ras
asuras, acréscimos
ou entrelinhas, com preços expressos com 02 ((duas) casas decimais;
preços contidos na proposta estão incluídos todos os cu
custos e despesas
5.1.3 - Declarar expressamente que nos pr
necessários ao cumprimento integral do objeto
to deste Edital e seus Anexos;
5.1.4 - Constar oferta firme e precisa, sem alte
lternativas de preços ou qualquer outra condição que induza
za o julgamento a
ter mais de um resultado.
5.2- Quaisquer tributos, custos e despesas, di
diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretament
nte cotados, serão
considerados como inclusos nos preços, não se
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualque
uer título, devendo
ser fornecido o objeto ao Município sem ônuss adicionais.
5.3 -Serão desclassificadas as propostas que nnão atendam às exigências do presente Edital e seus Anexo
xos, sejam omissas
ou apresentem irregularidades, ou defeitos cap
apazes de dificultar o julgamento.
5.4 - A apresentação da proposta implicará ple
lena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelec
lecidas neste Edital
e nos seus Anexos.
aberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
to superveniente e
5.5 - Após a apresentação da proposta não cab
aceito pela Pregoeira.
6-DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº.
º. 02 – “HABILITAÇÃO”
6.1 - O envelope 02 deverá conter a documen
entação relativa à habilitação jurídica, à qualificação técnic
ica, à qualificação
econômico-financeira, à regularidade fiscal e ao cumprimento do disposto no art.7º, inciso XXXIII,
I, da Constituição
Federal (Anexo VI - Modelo);
ão ser apresentados em original, por qualquer processo de ccópia autenticada
6.2 - Os documentos para habilitação poderão
por cartório competente ou publicação em órg
rgão da imprensa oficial, ou, ainda, por cópias não autentic
ticadas, desde que
sejam exibidos os originais para conferência
cia pelo Pregoeiro. Não serão aceitas cópias ilegíveis, qu
que não ofereçam
condições de leitura das informações nelas con
ontidas por parte da Pregoeira.
6.1.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Cópias das cédulas de identidade dos sóc
ócios, autenticadas em cartório, pela Pregoeira ou por Ser
ervidores Públicos
Municipais integrante das Comissões de Licita
itação;
b) Registro comercial, no caso de empresa indi
dividual; e/ ou
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social
al em vigor, devidamente registrado, em se tratando de socied
iedades comerciais
e, no caso de sociedade por ações, acompanhad
ado de documentos de eleição de seus administradores; e/ ou
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de soc
ociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exerc
rcício;
6.1.3 – REGULARIDADE FISCAL:
ional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
6.1.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacio
6.1.3.2 - Prova de inscrição no cadastro de con
ontribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou
u sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatív
tível com o objeto da licitação;
azenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitant
nte;
6.1.3.3 - Prova de regularidade para com a Faz
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6.1.3.4 - Prova de regularidade fiscal peran
ante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de Ce
Certidão expedida
conjuntamente pela Receita Federal do Brasi
sil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), co
conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n°1751 de 02/10/14.
undo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
te apresentação de
6.1.3.5 - Prova de regularidade relativa ao Fun
Certificado de Regularidade da Situação/CRF.
F.
6.1.3.6 - Prova de inexistência de débitos tra
trabalhistas - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (C
(CNDT), expedida
gratuita e eletronicamente, para comprovarr a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiç
tiça do Trabalho,
conforme exigência da Lei Nº. 12.440 de 07 de julho de 2011.
6.1.3.7 - A comprovação de regularidade fisc
scal das microempresas e empresas de pequeno porte some
mente será exigida
para efeito de assinatura do contrato;
6.1.3.7.1 - As microempresas e empresas de pe
pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, de
deverão apresentar
toda a documentação exigida para fins de ccomprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
a
alguma
restrição;
6.1.3.7.2 - Havendo alguma restrição da compprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, a critér
ério deste Município, para a regularização da documentação
ção, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuai
ais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão n
negativa;
6.1.3.8 - A não regularização da documentação
ão, no prazo previsto no sub 6.1.3.7.2, implicará na decadên
ência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previst
istas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes
es para, em sessão
pública, retomar os atos referentes ao procedim
imento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei
ei 10.520/02.
FINANCEIRA:
6.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FI
6.1.4.1 - Certidão negativa de falência e conco
cordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica
ca, ou de execução
patrimonial, expedida no domicilio da pesso
ssoa 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
es contábeis do último exercício social já exigível e apresent
ntado na forma da
lei, que comprovem a boa situação finance
ceira da empresa, vedada a sua substituição por balance
cetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados, quandoo eencerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresenta
tação da Proposta.
Registrado na Junta Comercial da Sede ou Dom
omicilio da licitante ou Orgão equivalente.
a.) O balanço patrimonial e as demonstrações
es contábeis, deverão estar assinados por contador ou por o
outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Consel
elho Regional de Contabilidade.
b.) Deverá apresentar CÁLCULO DOS IND
NDICADORES ECONÔMICOS: Para efeito da avaliação
ão da capacidade
econômico-financeira do Licitante, conformee § 1º e § 5º do art. 31, da Lei nº. 8.666/93, consolidada, fica
icam estabelecidos
03 (três) níveis de classificação definidos por
or pontos, decorrentes dos indicadores de Liquidez Gerall (LG) e Liquidez
Corrente (LC) igual ou maior que 1,00 (um vvírgula zero), e Grau de Endividamento (GE) igual ou men
enor que 1,00 (um
vírgula zero), referente ao último exercício,, ddevidamente assinado pelo contador responsável ou por o
outro profissional
equivalentee calculados na forma estabelecidaa nas Instruções para Cálculo dos Indicadores Econômicos,, ccomo segue:
LG =Ativo Circulante + Realizável a Longo Pr
Prazo = > ou = 1,00
Passivo Circulante + Exigível a Longo P
Prazo
LC = Ativo Circulante= > ou = 1,00
Passivo Circulante
Prazo = menor ou = 1,00
GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo P
Ativo Total
6.1.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
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a) Apresentar, no mínimo, um atestado, for
ornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
o, comprovando o
fornecimento de produtos que tenha característ
ísticas semelhantes ao objeto desta licitação;
6.2 - OUTRAS COMPROVAÇÕES.
que:
6.2.1 - Declaração subscrita por representantee llegal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando q
a) inexiste impedimento legal para licitar ou co
contratar com a Administração Pública (Anexo VIII).
6.3–AsEmpresas de Pequeno Porte – EPP oou Microempresas deverão apresentar os seguintes docum
umentos, além dos
elencados no item 6.2.1:
a) declaração que não se inclui no § 4º do art.
t. 33º da Lei Complementar nº. 123/2006, quando for o caso, (A
Anexo IV);
b) certidão simplificada, emitida pela Junta Co
Comercial.
6.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DO
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
6.4.1 - Os documentos apresentados deverão se
ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz,
iz, todos da matriz,
se de alguma filial, todos da mesma filial, com
om exceção dos documentos que são válidos para a matrizz e todas as filiais.
Caso a empresa seja vencedora o contrato será
rá celebrado com a sede que apresentou a documentação.
tos referentes à habilitação poderá ser feita pelo Pregoeiro o
ou pela Comissão
6.4.2 - A autenticação de cópias de documento
Permanente de Licitação, encarregada do receb
ebimento da documentação, mediante cotejo com os originai
ais, os quais serão
imediatamente restituídos à respectiva empresa
sa, somente até um dia anterior à realização da licitação.
o.
7 – OBSERVAÇÃO E DEMAIS DOCUMEN
ENTOS.
a) No caso de a licitante enviar representante o mesmo deverá apresentar Termo de Credenciamento (Mo
odelo Anexo II) e
Carteira de Identidade. O Termo de Credenci
ciamento ficará fora dos envelopes e será específico paraa se manifestar na
presente licitação em nome da proponente, co
com poderes para assinar atas, receber recursos e demaiss ccomunicações ao
Pregoeiro, inclusive para desistir do direito de recurso tanto da decisão de habilitação, quanto de classif
sificação, além das
demais atribuições que forem transferidas para
ra o representante.
b) A documentação apresentada para o crede
denciamento será anexada ao processo e, caso seja cópia,, eesta deverá estar
autenticada em cartório, com o selo de fiscal
calização do poder judiciário, ou ainda, excepcionalmentee através de cópia
acompanhada do original para autenticação ppelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, e se
serão retidos para
oportuna juntada aos autos do processo admini
inistrativo.
c) Caso as certidões expedidas pela fazenda
da estadual e municipal não tragam consignados os respec
ectivos prazos de
validade, a Comissão Permanente de Licitação
ão considerará como máximos os prazos vigentes no Estado
do da Bahia de 90
(noventa) dias e no Município de Nova Viçosa
sa de 90 (noventa) dias.
d) Para efeito de apresentação dos documentos
os e certidões acima mencionados não serão aceitos quaisque
uer protocolos.
e) A Pregoeira e sua equipe de apoio se reser
servam ao direito de proceder às buscas e extrair certidõess para averiguar a
veracidade das informações constantes nos
os documentos apresentados, caso julgue necessário, es
estando sujeita à
inabilitação, a licitante que apresentar docum
mentos em desacordo com as informações obtidas pela co
comissão, além de
incorrer nas sanções previstas neste edital.
f) A aceitação dos dados via “Internet”, confo
forme o caso ficará condicionado à confirmação de sua valid
lidade pela equipe
de Apoio.
g) Solicita-se às licitantes que apresentem suaa ddocumentação na ordem estipulada no presente edital.
8 – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENT
NTO.
8.1 - No horário e local indicado no preâmbulo
lo, será aberta a sessão de processamento do Pregão Presenc
ncial para Registro
de Preços, iniciando-se com o credenciament
nto dos interessados em participar do certame através daa apresentação de
procuração, carta de preposto, termo de creden
enciamento ou cópia do Aditivo ou Estatuto Social indicando
do o sócio-gerente
representante, com duração mínima de 30 (trin
inta) minutos.
8.2 - Após o credenciamento, as licitantes en
entregarão a Pregoeira em envelopes separados, a proposta
sta de preços e os
documentos de habilitação.
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8.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envel
elope proposta, estará encerrado o credenciamento e, porr conseqüência, a
possibilidade de admissão de novos participant
ntes no certame.
8.3 - A Pregoeira procederá à abertura dos
os Envelopes nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL, classi
ssificando-as, pelo
MENOR PREÇO POR LOTE, considerandoo ppara tanto as disposições da Lei nº. 10.520, principalment
nte as previstas no
Art. 4º, VIII, IX, X e XI;
8.3.1 - A análise das propostas pela Pregoei
eira visará ao atendimento das condições estabelecidas ne
neste edital e seus
anexos.
8.3.2 - No tocante aos preços, as propostas ser
erão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas
as que conduziram
ao valor total orçado, procedendo-se às corr
rreções no caso de eventuais erros, tomando-se como co
corretos os preços
unitários. As correções efetuadas serão conside
ideradas para apuração do valor da proposta.
8.3.3 - Serão desconsideradas ofertas ou vantag
tagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
8.3.4 - Se a licitante for cooperativa de traba
balho, para fins de aferição do preço ofertado, ao valor tot
total proposto será
acrescido o percentual de 15% (quinze por ce
cento) a título de contribuição previdenciária que, nos term
rmos do artigo 22,
inciso IV, da Lei federal n° 8.212, de 24 de jun
junho de 1991, com a redação introduzida pela Lei federal n° 9.876, de 26 de
novembro de 1999, c/c artigo 15, I, da Leei federal n° 8.212/91 constitui obrigação da Administr
tração contratante
(Patrimônio Líquido).
8.4 - As propostas classificadas serão seleciona
nadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes
es critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as dem
emais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
la;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços nna condição definida na alínea anterior, serão selecionadass as propostas que
apresentarem os menores preços, até o máxim
imo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão ad
admitidas todas as
propostas empatadas, independentemente do nú
número de licitantes.
8.5 - A Pregoeira convidará individualmente oos autores das propostas selecionadas a formular lances de fforma seqüencial,
a partir do autor da proposta de maior preço e oos demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se po
or meio de sorteio
no caso de empate de preços.
8.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar
ar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em rel
relação aos demais
empatados, e assim sucessivamente até a defin
inição completa da ordem de lances.
8.6 - Os lances deverão ser formulados em
m valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta d
de menor preço,
observada a redução mínima entre os lances de
determinados pela Pregoeira, aplicável inclusive em relação
o aao primeiro.
8.7 - A desistência em apresentar lance verbal
al, quando convidado pela Pregoeira, implicará a exclusão
od
do LICITANTE
da etapa de lances verbais e na manutençãoo do último preço apresentado pelo licitante, para efeito d
de ordenação das
propostas.
estipular normas, procedimentos, prazos e demais condiçõ
ções que julgarem
8.8 - O Pregoeiro durante a sessão poderá es
necessárias a fim de por ordem à licitação.
8.9 - Não poderá haver desistência dos lancess ofertados, sujeitando-se o LICITANTE desistente às pena
nalidades previstas
em lei e neste Edital. Dos lances ofertados não
ão caberá retratação.
8.10 - A etapa de lances será considerada ence
cerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem
rem da formulação
de lances.
en
a etapa
8.10.1 - Não havendo mais interesse doss LICITANTES em apresentarem lance verbal, será encerrada
competitiva e ordenada às ofertas, exclusivame
mente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
8.11 - A Pregoeira poderá negociar com o auto
tor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
8.12 - Caso haja negociação,a Pregoeira exam
minará a aceitabilidade do menor preço por lotedecidindo
om
motivadamente a
respeito.
8.12.1 - O critério de aceitabilidade dos preço
ços ofertados será aferido a partir dos preços de mercado vig
igentes na data da
apresentação das propostas, nos termos de pes
esquisa realizada pela Administração, que será juntada aoss aautos por ocasião
do julgamento.
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8.13 - Sendo aceitável a proposta será abert
rto o Envelope nº. 02 – HABILITAÇÃO e verificando o atendimento as
exigências habilitatórias previstas neste Edital..
8.14 - Constatado o atendimento às exigências
as fixadas neste Edital (PROPOSTA COMERCIAL e HABIILITAÇÃO), a(s)
LICITANTE(S) será(ão) declarada(s) venced
edora(s), sendo-lhe(s) adjudicado o objeto da licitação, caso
ca não ocorra a
manifestação de recurso.
8.15 - Caso os documentos apresentados nos
os envelopes 01 e/ou 02 não estejam numerados, será(ao)
o) solicitado ao(s)
credenciado(s) que numere(m) os documentos,
s, na presença de todos logo após a abertura do envelope;
8.16 - Serão inabilitadas as empresas que não
ão apresentarem qualquer dos documentos citados nos itens
ns 5 e 6 ou que os
apresentarem em desacordo com este Edital.
8.17 - Serão desclassificadas as propostas que:
e:
8.17.1 - Não atenderem às exigências do atoo convocatório desta licitação e demais definições e especi
cificações por ela,
fornecida;
8.17.2 - Contiverem preços totais excessivos oou manifestamente inexeqüíveis;
isórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mer
ercado;
8.17.3 - Apresentarem preços simbólicos, irrisó
8.17.4 - Contiverem rasuras nos preços unitári
ários, entendendo-se por rasura o preço riscado ou raspado,, d
de modo que sua
leitura se torne ilegível ou dúbia;
8.18–OMUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA,, poderá(ao), a qualquer tempo que anteceda a manifes
estação formal de
concordância com uma das propostas e a seuu eexclusivo critério, cancelar esta licitação ou parte dela sem
m que caibam aos
participantes quaisquer direitos, vantagens ouu iindenizações.
8.19 - A LICITANTE em vias de ser julgad
ada vencedora, ou já vencedora desta licitação, ou já convi
vidada a assinar a
Ordem de Compra com o MUNICÍPIO DE N
NOVA VIÇOSA poderá (ão), a juízo deste, perder sua cond
ndição para assinar
a aludida Ata, caso se enquadre em qualquer um dos seguintes casos:
8.19.1 - Estado de falência, concordata, insolvê
lvência notória ou situação econômico-financeira compromet
etida.
8.19.2 - Título(s) protestado(s), cujo(s) valor(e
r(es) possa(m), a juízo do MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOS
OSA comprometer
a execução do contrato.
eral, Estadual ou Municipal ou do INSS.
8.19.3 - Declarada devedora da Fazenda Feder
8.20 - Para contratação objeto da presente licita
itação será assinada Ordem de Serviço.
8.21 - Ocorrendo à circunstância de ser ap
apresentada apenas uma proposta válida, o(s) MUNICÍP
ÍPIO DE NOVA
VIÇOSA receberá. Entretanto, ficará a critério
rio dos mesmos, a sua aceitação ou o cancelamento.
8.22 - A licitante é responsável pelas informaações e documentações apresentadas, sendo motivo de des
esclassificação ou
inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação po
poderá ocorrer em
qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vierr a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposiçõ
ções contidas neste
Edital ou que desabonem a idoneidade do LIC
ICITANTE.
8.23 - É facultado aPregoeira ou autoridade su
superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligê
igência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução doo processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
u informação que
deveria constar da documentação e da proposta
sta.
8.24 - A Licitante Vencedora deverá, no p
prazo máximo de 36 horas, a contar da formalização
ão e definição da
proposta no pregão, formular e entregar,, n
nos mesmos moldes descritos no 5.1.2 a proposta defin
finitiva de preços,
contendo expressamente os valores ofertado
dos, em via original, sob pena de ser considerada desisten
ente, convocandose a segunda colocada, sem prejuízo das san
anções estabelecidas no 10 deste edital;
osta a empresa vencedora deverá informar obrigatoria
iamente todas as
8.24.1 - Na apresentação da contrapropos
características/especificações dos serviços quee serão disponibilizados ao(s) MUNICÍPIO DE NOVA VIIÇOSA.
9 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOC
OCATÓRIO/ ABERTURA DA LICITAÇÃO.
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9.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarec
ecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
o presente pregão,
protocolizando o pedido no protocolo geral da prefeitura, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada pa
para o recebimento
das propostas, no endereço desta Prefeitura, ca
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
o do certame.
9.1.2 - Não serão conhecidas as impugnaçõe
ões interpostas após os respectivos prazos legais, bem com
omo as que forem
enviadas por fax ou e-mail.
OLOGAÇÃO.
10 - RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMO
10.1 - No final da sessão, as licitantes que quuiserem recorrer deverão manifestar-se, motivadamente, e jjuntar memoriais
no prazo de 03(três) dias, ficando as demais
ais licitantes desde logo intimadas para apresentar contraa razões em igual
número de dias, que começarão a correr no ttérmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vi
vista imediata dos
autos.
10.2 - A ausência de manifestação imediata
ta e motivada da licitante importará a decadência do direi
reito de recurso, a
adjudicação do objeto do certame pela Prego
goeira à licitante vencedora e o encaminhamento do proce
cesso à autoridade
competente para a homologação.
10.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira pode
derá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidameente informado à
autoridade competente.
10.4 - Decididos os recursos e constatada a reg
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente ad
adjudicará o objeto
do certame à licitante vencedora e homologará
rá o procedimento.
10.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atoss insuscetíveis de
aproveitamento.
ame à Proponente
10.6 - Caso não haja recurso, a pregoeira,, nna própria sessão pública, adjudicará o objeto do certam
detentora do menor preço total por, encaminha
hando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
al.
10.7 - A homologação desta licitação não obrig
riga a Administração à aquisição do objeto licitado.
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11 -DAS CONDIÇÕES DE ASSINATURA D
11.1 - Homologada a licitação, será assinada
da a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional,
ob
com
características de compromisso para a futura co
contratação, com o fornecedor primeiro classificado para cad
ada lote, e se for o
caso, com os 2º e 3º classificados que aceitare
rem fornecer pelo preço do vencedor, obedecida a ordem de classificação do
Pregão.
11.2 -O Município de Nova Viçosa convocar
ará formalmente os fornecedores, com antecedência mínimaa de 03 (três) dias
úteis, informando o local, data e hora para a reu
reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
11.2.1 -A(s) licitante(s) vencedora(s) que não
ão comparecer(em) para assinatura da Ata de Registro dee Preços, está(ão)
sujeita(s) a aplicação das penalidades previstas
as nas Leis nºs. 8.666/93 e 10.520/02, além das previstas no
op
presente Edital.
o/Autorização de Fornecimento, poderá ser desclassificada
da a proposta e/ou
11.3 - Até a emissão da Nota de Empenho/A
inabilitada a licitante vencedora, caso o Munic
icípio de Nova Viçosa venha a ter conhecimento, após o jul
ulgamento, de fato
desabonador à sua habilitação.
11.4 -A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, bem como a Nota de Empenho/Autorização
od
de Fornecimento
poderá ser anulada, a qualquer tempo, com ba
base nos motivos previstos nos art. 77 e 78, na forma do aart. 79, da Lei nº
8.666/93, assegurados à contratada o contraditó
itório e a ampla defesa.
12 - USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO D
DE PREÇOS.
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12.1 - A Ata de Registro de Preços, durante a ssua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Secretaria d
da Administração
que não tenha participado do certame licitatór
ório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desdee q
que devidamente
comprovada a vantagem e, respeitadas, no qu
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Leii n
nº 8.666/93 e no
Decreto Municipal nº 650/2018, relativas à util
tilização do Sistema de Registro de Preços.
13 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTR
TRO DE PREÇOS.
13.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigênc
ncia de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados de sua pu
publicação.
13.2 - Os preços não sofrerão reajustes, salvo nno caso previsto no art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93.
13.3 - A execução do objeto desta Licitação se
será efetuada de acordo com a necessidade do Município.
13.4 - As quantidades constantes neste Eddital são uma estimativa, podendo a Administração op
optar por adquirir
quantidades inferiores ou superiores às estimad
adas.
eços não obriga a Administração a firmar contratações com o
os vencedores ou
13.5 - A assinatura da Ata de Registro de Preç
adquirir a totalidade estimada, podendo, inclu
lusive, ocorrer licitações específicas para objeto idêntico,, aassegurada, neste
caso, ao detentor do Registro de Preços, prefer
erência de fornecimento, em igualdade de condições.
13.6 - A Administração Municipal, por interm
ermédio de Departamento de Compras, Licitações e Contra
tratos ou do Setor
Requisitante, monitorará os preços dos produto
utos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever, a qu
qualquer tempo, os
preços registrados, convocando os fornecedore
res para negociar novos valores.
14 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
odutos/serviços serão observadas, no que couberem, as dis
isposições da Lei
14.1 - No recebimento e aceitação dos prod
8.666/93.
14.2 - Executado o contrato, o recebimento e aaceitação dos produtos/serviços estão condicionados ao enq
nquadramento nas
especificações constantes neste edital, podendo
do o recebimento e o aceite ocorrer em 02(duas) etapas distin
tintas:
14.2.1 - Recebimento Provisório: tem prazoo dde até 03 (três) dias contados do recebimento; é realizado
o pelo responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do co
contrato (ou outro servidor expressamente designado) qu
que emitirá termo
assinado;
14.2.2 - Recebimento Definitivo: efetuadoo imediatamente após a conferência do objeto entregue;; é realizado pelo
responsável pelo acompanhamento e fiscaliza
zação do contrato (ou outro servidor expressamente design
nado) que emitirá
termo assinado.
14.3 - O recebimento provisório ou definitivoo nnão exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança
ça do objeto, nem
a responsabilidade ético-profissional pela perfe
rfeita execução do contrato.
14.4 - O objeto será rejeitado, no todo ou em pparte, caso em desacordo com o contrato ou este Edital.
14.5 – Todos os produtos deverão ser obri
rigatoriamente entregues, conforme ordens de fornecim
cimentos emitidos
pelo Departamento de Compras, deste Mun
unicípio, devendo ainda serem entregues nos endereçoss informados nas
mesmas.
15 - CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PR
REÇOS.
15.1- Durante a vigência da Ata de Registro dee P
Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exc
xceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas, de ocorrência de sit
ituações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Leii n
nº 8.666/93 ou de
redução dos preços praticados no mercado.
15.1.1 - Mesmo comprovada à ocorrência dee ssituação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da L
Lei nº 8.666/93, a
Administração, se julgar conveniente, poderáá ooptar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
o.
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15.2- Os preços registrados poderão ser revisto
tos em decorrência de eventual redução daqueles praticados n
no mercado ou de
fato que eleve o custo dos materiais registradoos, cabendo à Presidência da República promover as necessá
ssárias negociações
junto aos fornecedores.
DE PREÇOS DO FORNECEDOR.
16 - CANCELAMENTO DO REGISTRO D
cancelado, por intermédio de processo administrativo específi
ífico, assegurado o
16.1 - O fornecedor terá seu registro na Ata ca
contraditório e ampla defesa:
16.1.1 - A pedido, quando:
16.1.1.1- Comprovar estar o fornecedor regis
istrado impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, p
por ocorrência de
casos fortuitos ou de força maior.
16.1.1.2-O seu preço registrado se tornar, com
mprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos pr
preços de mercado
dos insumos que compõem o custo do material
ial.
16.1.2 - Por iniciativa do Município de Nova
va Viçosa, quando:
16.1.2.1-O fornecedor registrado não aceitar
ar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornarr superior àqueles
praticados no mercado.
lquer condição de habilitação exigida no processo licitatório.
io.
16.1.2.2- O fornecedor registrado perder qualq
16.1.2.3 - Por razões de interesse público, devi
vidamente motivadas e justificadas.
GISTRO DE PREÇOS.
17 - CANCELAMENTO DA ATA DE REG
17.1-As Atas de Registro de Preços, decorrentes
es desta licitação, serão canceladas de pleno direito pela Admin
inistração, quando:
17.1.1-Automaticamente:
17.1.1.1-Por decurso de prazo de vigência.
17.1.1.2 - Não restarem fornecedores registrad
ados.
17.1.2 - A licitante vencedora não cumprir ass oobrigações constantes da Ata de Registro de Preços.
17.1.3-A licitante vencedora não retirar o ped
edido de compra no prazo estabelecido e a Administração
ão não aceitar sua
justificativa.
17.1.4-A licitante vencedora der causa a rescisã
isão administrativa do contrato decorrente de registro de preç
reços.
17.1.5-Em qualquer das hipóteses de inexecuçã
ção total ou parcial do contrato decorrente de registro de pre
reços.
administrativo.
17.1.6-Os preços registrados se apresentarem ssuperiores aos praticados no mercado, mediante processo ad
amente demonstradas e justificadas pela Administração.
17.1.7-Por razões de interesse público devidam
17.1.8-As licitantes vencedoras, mediante so
solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitada
das de cumprir as
exigências da Ata de Registro de Preços, por oocorrência de casos fortuitos ou de força maior.
17.2 - A comunicação do cancelamento do preço
ço registrado, nos casos previstos no deste Edital, será feita por
or correspondência
com aviso de recebimento, juntando-se o compro
provante aos autos que deram origem ao registro de preços.
17.3-No caso de ser ignorado, incerto ou ina
nacessível o endereço da licitante vencedora, a comunicaçã
ção será feita por
publicação no Diário Oficial, considerando-see cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicaçã
ção.
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17.4 - A solicitação das licitantes vencedora
ras para cancelamento dos preços registrados deverá ser fformulada com a
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à A
Administração a aplicação das penalidades previstas neste
te Edital, caso não
aceitas as razões do pedido.
18 - DA FISCALIZAÇÃO.
tro de Preços, que
18.1- O Município de NovaViçosanomeará uum Gestor para executar a fiscalização da Ata de Registro
registrará todas as ocorrências e as deficiênci
cias verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada
da à(s) licitante(s)
vencedora(s), objetivando a imediata correçãoo das irregularidades apontadas.
18.2-As exigências e a atuação da fiscalizaçãão pelo Município de Nova Viçosa em nada restringe a rresponsabilidade,
única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vvencedora(s) no que concerne a execução do objeto contra
tratado em Ata de
Registro de Preços.
19 - DAS PENALIDADES.
sar-se, injustificadamente, a cumprir o objeto do Edital, será
rá convocada outra
19.1 - No caso de a licitante vencedora recusar
licitante, observada a ordem de classificação,
o, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação dass ssansões cabíveis,
garantido o direito ao contraditório e à ampla ddefesa.
19.2 - A licitante que deixar de entregar docum
umentação exigida para o certame ou apresentar documentaç
tação falsa, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, nnão mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
d compromisso,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fra
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com estaa A
Administração e,
se for o caso, será descredenciado no Departa
rtamento de Compras, Licitações e Contratos, pelo prazo d
de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas no Edi
dital e das demais cominações legais;
19.3. - As penalidades de que tratam o subitem
m anterior, serão aplicadas na forma abaixo:
19.3.1 Deixar de entregar documentação exig
igida para o certame, retardar a execução do seu objeto e n
não manter a sua
proposta: impedimento de licitar com esta Adm
dministração por até 90 (noventa) dias;
19.3.2 Fraudar ou falhar na prestação de serviç
viço/entrega de produto: impedimento de licitar com esta Ad
dministração pelo
período de 90 (noventa) dias até 02 (dois) anos
os;
19.3.3 Apresentar documentação falsa, comete
eter fraude fiscal e comportar-se de modo inidôneo: descrede
denciamento junto
ao Departamento de Compras, Licitações e Coontratos pelo período de 02 (dois) a 05 (cinco) anos;
19.4 - As penalidades serão obrigatoriamentee rregistradas no Departamento de Compras, Licitações e Con
ontratos e, no caso
de suspensão de licitar, a licitante deverá serr descredenciada por igual período, sem prejuízo das multa
ltas previstas neste
Edital e das demais cominações legais.
19.5 - A licitante ficará sujeita às seguintes ppenalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução to
total ou parcial do
Edital:
19.5.1 - advertência;
19.5.2– multa(s):
scumprimento dos
19.5.2.1 - de 0,1% (um décimo por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso, por desc
prazos de entrega dos produtos/materiais previ
vistos neste Edital;
19.5.2.2 - de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estip
tipulada no Edital,
aplicada em dobro na reincidência.
19.6 - As multas aplicadas deverão ser recolhi
hidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notific
ficação, podendo a
Administração cobrá-las judicialmente.
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19.7 - Além das multas estabelecidas, a Admi
ministração poderá recusar a prestação de serviço/entrega do
dos produtos, se a
irregularidade não for sanada, podendo ainda
da, a critério da mesma, a ocorrência constituir motivo para
pa aplicação do
disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da L
Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais penalidades previs
istas neste Edital.
19.8 - Ficarão ainda sujeitos às penalidades pr
previstas nos incisos Ill e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/9
6/93 e a critério da
Administração, os profissionais ou as empresas
sas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo
mo diploma legal.
19.9 - As penalidades só poderão ser relevada
das nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamen
ente justificados e
comprovados, a juízo da Administração.
19.10 - Da aplicação das penalidades previstas
tas neste Edital, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias
as úteis, a partir da
data da intimação.
20 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
ÍPIO DE NOVA
20.1 - As dúvidas quanto à interpretação doos termos deste Edital e de seus anexos, ao(s) MUNICÍP
VIÇOSA, por escrito, no protocolo geral, no eendereço abaixo, até 02 (dois) dias úteis antes da entrega da
das propostas, sob
pena de ficarem sujeitas à exclusiva interpretaç
tação do MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, por ocasião do julgamento das
propostas, ou durante o período de fornecimen
ento.
20.1.1 - Os esclarecimentos prestados a qualqu
quer das LICITANTES serão transmitidos às demais, por esscrito.
20.2 - Antes do término da validade das prop
opostas ou de sua prorrogação, o Pregoeiro comunicará as LICITANTES
L
a
proposta vencedora.
20.2.1 - Presume-se a desistência da LICITA
ANTE de celebrar o Contrato quando, esgotado o prazo res
espectivo para sua
celebração, não tenha ocorrido a aposição da aassinatura de seu(s) representante(s) legal(is) no instrumento
to.
20.2.1.1 – Deverá o contratado comparecerr aao setor de contratos do Município para assinatura do mesmo,
m
no prazo
máximo de 05 (cinco) dias a contar de sua conv
nvocação.
20.2.2 - O prazo para assinatura poderá ser pro
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
pe LICITANTE
durante o seu transcurso e desde que ocorra mo
motivo justificado e aceito pelo(s) MUNICÍPIO DE NOVA
A VIÇOSA.
ntrato no prazo estipulado no item n°.11.2.1.1, será convo
vocado o licitante
20.2.3 – Em caso da não assinatura do cont
remanescente, conforme art. 64, § 2º, da Lei n°
n°.9.666/93.
20.3 - A LICITANTE deverá levar em conta,
a, na apresentação de sua proposta, as despesas e os tributoss (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafisc
scais) incidentes sobre o fornecimento, objeto desta licitaç
ação, não cabendo
qualquer reivindicação devida a erro nessaa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por
recolhimentos determinados pela autoridade co
competente.
20.3.1 - Caso seja apurado, no curso da contr
tratação, que a LICITANTE acresceu indevidamente a seu
eus preços valores
correspondentes a tributos, contribuições fisc
iscais e/ou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza
eza não incidentes
sobre o fornecimento do objeto, tais valores
es serão imediatamente excluídos, com a conseqüente red
edução dos preços
praticados, e serão reembolsados ao MUNIC
ICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, os valores indevidos por
orventura pagos à
LICITANTE.
esente licitação empresas que tenham sido suspensas, ou qu
que venham a ser
20.4 - Serão impedidas de participar da prese
suspensa no transcurso desta licitação, pelo pr
prazo assinalado no ato que tenha determinado a suspensão
ão, ou que tenham
sido consideradas impossibilitadas para contrat
ratar com o(s) MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA.
20.5 - Em caso de não solicitação de esclarec
ecimentos e informações pelas Proponentes, pressupõe-se q
que os elementos
fornecidos são suficientemente claros e preciso
isos, não cabendo posteriormente o direito a qualquer reclama
mação.
21 - OUTROS ESCLARECIMENTOS.
rá considerado como mês de referência dos preços propostos.
s.
21.1 - O mês de apresentação da proposta será
22 - DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE D
DO EDITAL.
22.1 - Os documentos relacionados a seguir são parte integrante deste Edital, como anexos:
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22.1.1 - Termo de Referência (Anexo I);
22.1.2 - Modelo de Credenciamento (Anexo II
II);
22.1.3 - Modelo de Declaração de Habilitaçãoo (Anexo III);
22.1.4 - Modelo de Declaração de microempre
resa ou empresa de pequeno porte(Anexo IV)
22.1.5 - Modelo de Declaração Dados Financei
ceiros (Anexo V);
22.1.6 - Modelo de Declaração de Trabalho do Menor (Anexo VI);
22.1.7 - Modelo de Proposta Financeira (Anex
exo VII)
22.1.8 - Modelo de Declaração de Inexistência
ia de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação (Anexo
o 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 Santos da Conceição
Pregoeira
Decreto nº 760-2019
Aleff Araújo Silva Alves
Equipe de Apoio
IIana Patrícia Trajano da Silva
Equipe de Apoio
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIA
IAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 136-2019.
T
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
entar a licitação cujo objeto é futura e eventual contrata
tação de empresa
1.1 O presente termo de referência visa orien
especializada na prestação dos serviços de d
desinsetização, desratização, descupinização e limpeza
a e desinfecção de
cisternas e caixas d´água com fornecime
mento de mão de obra, todos os insumos, materiais
is, equipamentos
necessários a serem executados nas áreas in
internas e externas de todos os edifícios públicos do Mun
unicípio, conforme
especificações e quantidades estabelecidas.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1 Justifica-se a solicitação do que se trata o presente, para suprir as necessidades em manter o ambi
biente de trabalho
limpo e higienizado, para uma melhor utilizaç
ação pelos servidores de desempenham suas funções, bem ccomo os usuários
que utilizam dos serviços públicos prestados.
OR LOTE, conforme quadros abaixo:
3. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PO

>KdEǑϬϭͲWZ/K^^^/dE/^K/>
WZ/K^^^/dE/^K/>
/dD

ϭ

^d>/DEdK

K>^&D/>/

/

EKss/K^
EKss/K^

D/Dϸ

s>KZWKZ
Dϸ

s>KZ
dKd>
dKd>

ϯϬϬ






Ϯ

K>^&D/>/

WK^dKDd
WK^dKDd

ϯϬϬ



ϯ

Wd

WK^dKDd
WK^dKDd

ϯϬϬ





ϰ

Z^

WK^dKDd
WK^dKDd

ϯϬϬ





ϱ

Z^

WK^dK
WK^dKDd

ϯϬϬ





ϲ

Z^

EKss/K^
EKss/K^

ϯϬϬ





ϳ

KE^>,Kdhd>Z

EKss/K^
EKss/K^

ϭϬϬ





ϴ

KE^>,Kdhd>Z

WK^dKDd
WK^dKDd

ϭϬϬ





dKd>DDϸ



ϮϬϬϬ
>KdEǑϬϮʹWZ/K^^ZdZ/DhE//W>D/E/^dZK
WZ/K^^ZdZ/DhE//W>D/E/^dZK

/dD

ϭ

^d>/DEdK

/

D/Dϸ

s>KZ
WKZDϸ

s>KZ
dKd>
dKd>









EKss/K^

ϲϱϬ

Ϯ

WZ&/dhZ
^ZdZ//Eh^dZ/
KDZ/K

EKss/K^

ϯϲϬ

ϯ

^ZdZ/dhZ/^DK

EKss/K^

ϮϬϬ





ϰ

dZ/hdK

EKss/K^

ϴϬ






ϱ

D/KD/EdͬKZ^

EKss/K^

ϭϴϬ



ϲ

^hWZ&/dhZ
^ZdZ/KZ^,/K^
E:K^

WK^dKDd

ϯϴϬ





WK^dKDd

ϭϱϬ





ϳ

dKd>DDϸ

ϮϬϬϬ



Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – N
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000- Tel.: (73) 320
208-1124
FLS. 15




      






    
 
 !
 





  

 

  


+ 

 

 

!  

 

# 



  

 





 "

 

 



  
     


 





#
 











 



 

 
    
 
 $   % 
 

 







 







 





  &
   
'""  
     
 
   ( 
)  
   
 '* 
     
   
     (
 
   
'


 





 





 







 







 







 



 





,-   .

 

,-   .

 

 
     
  

 

 

/ 





 







    " 
    
  

  





    

 





   
   
(
   ) 
("
   




 

 



 

#

 




#
 











 
 

 














































































































Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – N
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000- Tel.: (73) 320
208-1124
FLS. 16


#
 








#

   
  

 

 


    ) 
("

 

 

 

 

0'     "
   '
 
     
 1'  
    
   
   
  $

 



 

 

 

 

 

 

  

 

     "
     
 '"

  

 

'



    0' '
   "0 0'
 
'




















































       










 ! "







#









  

 



 





   2



' 



 



 

#

' 

 

 



 2



 

 



 
 



 
 




  


 
 

 


 





 









 





 























 

 





 

 





 













 
 





 





 

 











 

 

 







 

 











 

 











 

 

 







 

'

 





#

 #

 









 





 

 

 0 
  
  



 +

 

 

Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – N
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000- Tel.: (73) 320
208-1124
FLS. 17



 +

   

 









 

 









 



 





 



 







'     


"#



4. DA CLASSIFICAÇÃO POR (LOTES, UN
UNITARIOS OU GLOBAL)
trata o objeto deste Termo de Referência, em lote e julgam
mento global, nos
4.1 A licitação, para a contratação de que tra
moldes em que se encontra, permite à Adminis
nistração Pública uma maior economia com o ganho de esca
cala, haja vista que
os licitantes poderão vir a ofertar preços maiss ccompetitivos, sem restringir acompetitividade.
4.2 A opção de licitar em LOTE ao invés dee IITEM dá-se em razão da economia de escala. Além disso,
o, o fornecimento,
que compõem o objeto deste termo de referên
ência, usualmente são comercializados no mercado pelo meesmo fornecedor,
dada a sua similitude. Dessa forma, mantém-se
se preservada acompetitividade.
stica – caso vários
4.3 Justifica-se a decisão do lote objetivandoo sanar possíveis problemas de operacionalização de logísti
fornecedores vençam os itens, para que sejam m
minimizadas as chances de interrupções no fornecimento.
5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS
5.1 O objeto deste instrumento pode ser consi
siderado como bem comum, pois, conforme prevê o parágra
rafo único do Art.
1º da Lei nº 10.520/02, a classificação do bem
em ou o serviço será comum quando for possível estabelece
cer, para efeito de
julgamento das propostas, mediante especifica
cações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desem
mpenho peculiares
ao objeto e descritos de forma objetiva no ins
nstrumento convocatório, não acarretando prejuízos à qualid
idade dos serviços
e, tampouco, ao interesse público, e ainda, connsoante o art. 1º do Decreto nº 3.555/00.
E EXECUÇÃO
5. PRAZO ENTREGA E CONDIÇÕES DE
5.1 A execução dos serviços será de forma fr
fracionada e de acordo com a solicitação de cada secretari
aria interessada no
prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, ap
após recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO, devid
idamente assinado
pelo Servidor competente, nas quantidades e es
especificações descritas.
Além das especificações acima, deverão serr observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes
es da aceitação da
proposta apresentada:
5.2 Após a homologação do processo, os serv
erviços deverão ser iniciados nas unidades conforme crono
ograma feito pelo
setor competente, no prazo máximo de 02 (d
(dois) dias, após Ordem de Fornecimento assinada pelos re
responsáveis, sem
custo adicional, sendo de total responsabilida
dade da Licitante Vencedora zelar pela segurança e pelo pe
perfeito estado de
conservação, enquanto estiver efetuando os ser
erviços;
5.3 O Responsável pela certificação de rece
cebimento fará a fiscalização e conferência dos serviços,, verificando se o
mesmo encontra-se de acordo com as condiçõe
ões exigidas no Edital. Caso não se encontre será notificado
o e imediatamente
refeito os serviços, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação da Empresa, sem qualq
lquer ônus para a
Administração. Caso os serviços não forem rrealizados no prazo referido, a CONTRATADA estará su
sujeita às sanções
previstas neste Edital e em Lei.
5.4 Nos preços propostos estão inclusos todo
dos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou
o indiretos, não
importando a natureza que recaiam sobre o for
ornecimento do objeto da presente licitação, que correrão tam
também por contra
e risco da empresa.
5.5 PROCEDIMENTOS PARA A DEDETIZA
AÇÃO:
5.5.1 Materiais e Equipamentos Necessário
rios (desinsetização): Inseticida Gel, Inseticida Isca, Ins
nseticida Líquido,
Inseticida Pó. Bombas: Polvilhadeira Manual;
l; Nebolizador elétrico a frio UBV; Atomizador Costal Moto
torizado;
5.5.2 Equipamentos de Proteção Individual (EP
EPIs):
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a) Providenciar o uso dos equipamentos de pro
roteção individual.
b) Preparar os inseticidas de acordo com as ori
rientações do fabricante.
c) Aplicar os inseticidas liquido ou em pó, com
om o uso da bomba apropriada, direcionando a pulverização
ão para os cantos e
rodapés da área a ser tratada.
d) Fornecer à Fiscalização, antes de cada aplica
icação a Ficha Técnica de todos os produtos que serão utiliza
zados.
5.6 Observações Importantes:
a) Utilizar os equipamentos de segurança.
b) Quando da aplicação de inseticida com pu
pulverizador, tomar cuidado com as partes elétricas, planta
tas, locais em que
contenham alimentos, etc.
c) Providenciar para que todos os empregados
os envolvidos na execução da atividade estejam utilizando
o os equipamentos
de proteção individual, adequadamente e confo
forme orientação dos Técnicos de Segurança do Trabalho.
d) Providenciar para que os produtos químicos
os estejam de acordo com as recomendações técnicas exigida
das.
e) Ligar os equipamentos e iniciar o procedimeento de desinsetização das áreas conforme orientações doss ffabricantes.
5.7 Ao término das atividades, desmontar, limp
mpar e guardar os equipamentos. Observações Importantes
a) Todos os serviços deverão ser supervisionnados por profissional qualificado de nível superior, estan
ando registrado na
entidade de classe e apresentar cópia do recolh
lhimento da anuidade.
b) Caso, no dia da execução do serviço, as co
condições climáticas não estiverem satisfatórias (chuva, gar
aroa, vento, etc, a
atividade será reprogramada para dois dias apó
pós a data programada inicialmente;
c) A Contratada deverá manter um tecnólo
logo responsável, devidamente credenciado e habilitado
o pelo seu órgão
fiscalizador profissional, com poderes para rep
epresentá-la e tomar deliberações em tudo que se relacionar
ar com a execução
dos serviços em questão.
d) Maior atenção deverá ser dada aos locais ppotencialmente propensos a proliferação de insetos (ralos,, b
bueiros, vasos de
planta, locais empossados constantemente, obr
bras inacabadas, etc.).
5.8 DESRATIZAÇÃO:
a) Equipamentos de Proteção Individual.
b) PPI - Posto de Proteção de Iscas (Porta Iscas
cas).
c) Iscas em blocos.
d) Iscas em pó.
e) Iscas em sementes ou equivalentes.
5.8.1 - Procedimento Seqüencial
a) Informar à fiscalização com 07 (sete) dias de antecedência a data inicial dos trabalhos.
b) Enviar relatório à fiscalização dizendo todas
as as áreas a serem executadas e cronograma das aplicações.
s.
c) Capacitar o seu aplicador/aplicadores com ccurso especializado para execução dos trabalhos.
d) Depositar criteriosamente, conforme recom
mendações do fabricante, os raticidas em Gel ou em formaa d
de isca, na Torre
de Controle, Copa/Cozinha e Refeitórios.
e) Cuidar para que o produto nunca seja do gru
rupo químico (organofosforato ou carbonato).
f) Cuidar para que as aplicações sejam feitass ssempre nos finais de semana ou feriados.
g) Enviar para a fiscalização, antes das aplicaçõ
ações, a ficha técnica completa dos raticidas que serão utiliza
zados.
5.9 PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DES
ESINFECÇÃO DE CAIXAS D’ ÁGUA
a) Esgotamento da Caixa D’Água / Reservatór
ório por processo mecânico.
b) Lavagem das paredes internas.
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c) Retirada de toda sujeira e esgotamento doss rresíduos provenientes da limpeza pelo sistema mecânico;
d) Enxágüe e Desinfecção.
e) Aspersão de Hipoclorito de Sódio 2 a 2,5%..
f) Escovação com vassoura de nylon para nãoo aafetar a impermeabilização do reservatório.
g) Reabastecimento da Caixa D’Água / Reserv
rvatório.
5.10 Não serão aceitos produtos em desacordoo com as especificações constantes do presente Termo de Re
Referência;
5.11 Prazo de validade da proposta não deverá
rá ser inferior a 60 dias;
5.12 Nos preços cotados deverão estar inclusos
os todos os custos para o fornecimento do material contratad
ado.
5.13 Deverá a empresa licitante seguir todas as normas constantes do edital e seus anexos.
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 A despesa orçamentária decorrente o objeto
eto deste Termo, neste exercício, com dotação suficiente para
ara atender esta
finalidade, correrá à conta da Natureza de Desp
espesa, abaixo informada de acordo com:
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.051
3390.39.00
00
29

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Ação Social
Fundo Munic
icipal de Ação Social
Gestão das A
Atividades do Bloco de Proteção Social Básica (CRAS, SCF
FV)
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários
Transferência
ias do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.052
3390.39.00
00
29

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Ação Social
Fundo Munic
icipal de Ação Social
Gestão das A
Atividades do Bloco de Proteção Social Especial (CREAS,, P
PAEFI)
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários
Transferência
ias do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.054
3390.39.00
00
29

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Ação Social
Fundo Munic
icipal de Ação Social
Gestão das A
Atividades do IGD - SUAS
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários
Transferência
ias do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.055
3390.39.00
00
29

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Ação Social
Fundo Munic
icipal de Ação Social
Gestão das A
Atividades do Bloco de Proteção Social Básica (CRAS, SCF
FV)
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários
Transferência
ias do FNAS
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Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.053
3390.39.00
00
29

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Ação Social
Fundo Munic
icipal de Ação Social
Gestão das A
Atividades do Bloco de Programas
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários
Transferência
ias do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
09
0901
2.062
3390.39.00
02

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Saúde
Fundo Munic
icipal de Saúde
Gestão das A
Atividades do FMS
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Saúde 15%

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
09
0901
2.064
3390.39.00
02
14

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Saúde
Fundo Munic
icipal de Saúde
Gestão das A
Atividades do Bloco de Atenção Básica
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Saúde 15%
Transferência
ias de Recursos SUS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
09
0901
2.065
3390.39.00
02
14

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Saúde
Fundo Munic
icipal de Saúde
Gestão das A
Atividades do Bloco da Média Alta Complexidade
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Saúde 15%
Transferência
ias de Recursos SUS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
05
0501
2.009
3390.39.00
00

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Administração
Secretaria Muunicipal de Administração
Gestão das A
Atividades da Secretaria Municipal de Administração
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
11
1101
2.023
3390.39.00
01

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Educação, Cultura e Desportos
Unidade Educ
ucação
Gestão das A
Atividade Administrativas da Educação
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Educação – M
MDE 25%

Poder

2

Executivo
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Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
11
1101
2.029
3390.39.00
01

PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Educação, Cultura e Desportos
Unidade Educ
ucação
Gestão das A
Atividades do Ensino Fundamental
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Educação – M
MDE 25%

7. DA HABILITAÇÃO JURIDICA
dos no art.28 da lei8.666/93.
7.1 Habilitação Jurídica - documentos exigido
7.2 Regularidade fiscal e trabalhista- documen
entos exigidos no art.29 da Lei8.666/93.
7.3 Para Comprovação de Qualificação Técn
écnica:
7.3.1 Certidão de Registro de Regularidade dde Situação junto ao CREA (p/fins de licitação) da empre
resa licitante e do
responsável técnico indicado.
7.3.2 Para as empresas que forem participar do presente procedimento licitatório deverão estar aptos junt
nto à vigilância de
saúde municipal, apresentando a licença sanitá
itária anual em vigor (obs. Não será aceito protocolo de renov
ovação);
7.3.3 Prova de regularidade para com Licençaa Ambiental, emitida pelo órgão competente.
A – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
7.3.4 Apresentar comprovação junto ao PPRA
7.3.5 Apresentar comprovação junto ao PCMS
SO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
7.3.6 Apresentar comprovação junto ao PCMS
SO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
rofissionais com qualificação de Certificado NR 35 send
ndo obrigatória a
7.3.7 Apresentar relação de equipe de prof
apresentação dos certificados para comprovaç
ação. É necessária também a comprovação do vínculo emp
pregatício de tais
profissionais com a licitante. A empresa tambbém deverá apresentar que tem os equipamentos para traba
balho em altura de
acordo com (ABNT e NBR’s), comprovarr ttambém que seus funcionários são devidamente treinado
dos para executar
trabalhos em altura.
7.3.8 Apresentar 01 (um) atestado firmado po
por pessoa jurídica de direito público, ou 02 (dois) atestad
ados firmados por
pessoas jurídicas de direito privado distintas,
s, comprovando a prestação de serviços iguais ou similares
es ao objeto desta
licitação.
7.4 Capacitação econômico-financeira- docum
mentos exigidos no art.31 da Lei 8.666/93.
7.5 É vedada a participação de interessados:
a,
a) Que estejam sujeitos a processo dee recuperação judicial ou extrajudicial, concordata, falência,
dissolução, fusão, incorporação, cisãoo eliquidação;
b) Que estejam cumprindo penas de su
suspensão temporária de participar de licitações e impedimen
ento de
contratar com a Administração;
c) Que tenham sido declaradas inidône
neas pela Administração Pública e, caso participe do process
sso
licitatório, estará sujeita às penalidade
des previstas no Art. 97, parágrafo Único da Lei Federal8.666
66/93;
d) Que estejam reunidas em consórcio
io oucoligação;
e) Estrangeiros que não estejam autori
rizados a comercializar noPaís;
f)
Servidores de órgãos e entida
dades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundaçõ
ções instituídas
e/ou mantidas peloPoderPúblico,porsi
rsiouporinterpostapessoa,diretaouindiretamente,como licitant
nte neste processo
licitatóro;
g) Empresa isoladamente responsável
el pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da quall o autor
do projeto seja dirigente, gerente, acio
ionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capita
ital com
direito a voto ou controlador, responsá
sável técnico ousubcontratado;
h) Deverá ser apresentada pelo licitant
nte declaração expressa de que tem plena ciência do conteúd
údo do
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edital e seus anexos, e que atende plen
enamente os requisitos de habilitação e todas as condições
estabelecidas para o prestação de servi
rviço do objeto deste Pregão Presencial.
i) Não será aceito o mesmo representan
tante para empresasdiversas.
8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PRO
OPOSTA E SUAS CONDIÇÕES
8.1 O licitante deverá encaminhar proposta de preços com a descrição do objeto e o preço apresentando
do o valor unitário
ou global do item de acordo com o Termo dee R
Referência. O preço ofertado deve ter a inclusão dos tribut
utos, fretes, tarifas
e as despesas decorrentes da execução. Não ser
será aceita oferta de objeto com especificações diferentes do
o TR.
iamente a lei 8.666
8.2 A lei n.10.520/02 não se atém a aceitaçãoo oou não de preços praticados acima do mercado, subsidiariam
estabelece em seu artigo 40, X. Logo o disposi
ositivo citado permite a fixação do preço máximo no edital,
l, aassim o melhor é
já estipular o valor máximo.
8.3 Quanto à inexequibilidade das propostas a lei n.10.520/02 não prescreve norma alguma, assim nova
vamente a lei LGL
merece destaque o inciso IV do artigo 43, o § 33º do artigo 44 e o inciso II do artigo 48, assim cabe à Adm
ministração deixar
claro no edital que os valores devem ser comppatíveis com os preços praticados no mercado sob pena dee desclassificação;
o que a Administração jamais pode deixar de ffazer é se recusar a apurar a inexequibilidade dos preços.
8.4 Validade das propostas o art. 6º da lei n.10
10.520/02
se outro não estiver fixado no edital.

―o prazo de validade das propostas no pregão deveve ser de 60 dias,

8.5 Serão rejeitadas as propostas que forem in
incompletas, isto é, não contenham informações suficientes
es que permitam a
perfeita identificação do objeto licitado e conntiverem qualquer limitação ou condição substancialmente
te contraste com o
presente Edital, ou seja, manifestamente inexeq
equíveis por decisão da Pregoeira.
9. DO PAGAMENTO
9.1 Fornecidos os materiais e equipamentos,
os, a licitante vencedora deverá apresentar, mediante entre
trega no Setor de
Almoxarifado e posterior entrega nos Setores
es de Compras da Prefeitura, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s)
s), emitida(s) para
fins de protocolização, liquidação e pagamento
to, acompanhada(s) dos seguintes documentos:
a) Ofício encaminhando a(s) Nota(s) Fiscal(is)
s) para registro nos Setores de Compras.
b) Certidões Conjuntas de Débitos relativos aaos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abra
range inclusive as
contribuições sociais previstas nas alíneas do pparágrafo único do art.11da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
c) Certificados de Regularidade de Situação do FGTS –CRF.
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistass ((CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadimplid
lidos perante a
Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 12.44
.440, de 7 de julho de 2011.
e) Certidões Negativas de Débitos junto às Faz
azendas Estadual e Municipal, do domicílio sede do licitante.
te.
9.2 O pagamento devido á Contratada será efe
fetuado mensamente pela Secretaria de Finanças, no prazo
od
de 30(trinta) dias
após a prestação do serviço com a nota fisca
cal/fatura atestada, emitida em nome da Contratante, no v
valor e condições
estabelecidas neste termo.
9.3 Nenhum pagamento será efetuado à lic
licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das ssituações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a altera
eração de preços ou compensaçãofinanceira:
9.4 A falta de atestação pela PMNV, com rela
lação ao cumprimento do objeto deste Termo e da licitação,
o, das notas fiscais
emitidas pelo licitante vencedor.
9.5 Para efeito de pagamento serão computado
dos apenas os quantitativos efetivamente fornecidos.
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10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAD
DA
10.1 A Contratada obriga-se a:
a) A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais am
ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE
TE, encarregada de
acompanhar os serviços que froem prestados,, se
sem qualquer objeção.
b) Cumprir o objeto da Ata de Registro de P
Preços, entregando os serviços aqui especificados e adjudi
dicados no Pregão
dentro do prazo determinado pelo ÓRGÃO CO
ONTRATANTE, de acordo com o preço registrado.
estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos
to
os prejuízos
c) Cumprir todas as leis e posturas federais, es
decorrentes de infrações a que houver dado cau
ausa.
d) Assumir, com responsabilidade, todos os im
impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objet
jeto da contratação
e quaisquer outras despesas que se fizerem nec
ecessárias ao cumprimento do objeto pactuado.
TANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorren
entes na condução
e) Responder perante o ÓRGÃO CONTRATA
do objeto deste instrumento sob a sua responsa
sabilidade ou por erros relativos à execução do objeto.
f) Responsabilizar-se por quaisquer ônus deco
correntes de omissões ou erros na elaboração de estimativa
va de custos e que
redundem em aumento de despesas para o ÓRG
RGÃO CONTRATANTE.
orrentes de danos
g) Responsabilizar-se pelo ônus resultante dde quaisquer ações, demandas, custos e despesas decor
causados por culpa ou dolo de seus empreg
regados, prepostos e/ou contratados, bem como se obriga
gar por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judici
iciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, rela
elacionadas com o
cumprimento da contratação.
h) Fica vedada a subcontratação total ou par
arcial do objeto da contratação, a associação do fornecedo
dor/prestador com
outrem, a cessão ou transferência total ou parc
rcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autoriza
ização expressa do
Contratante.
i) Manter-se, durante toda a vigência desta A
Ata, em compatibilidade todas as condições de habilitaçã
ção e qualificação
exigidas na licitação.
j) Responsabilizar-se pelos ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
is que se fizerem
necessários para a boa execução do objeto da ccontratação.
k) Assumir todos os encargos sociais, trab
abalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultant
ntes da execução
contratual, bem como por eventuais demandas
as de caráter cível ou penal;
rte, as obrigações assumidas sem prévia e expressa anuênciaa da
d contratante;
l) Não transferir a outrem, no todo ou em parte
m) Manter, durante a vigência contratual,, todas as condições de habilitação e qualificação exigi
gidas na licitação
correspondente, devendo comunicar à Admin
inistração, por escrito, qualquer normalidade de caráter u
urgente e prestar
esclarecimentos julgados necessários.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAN
NTE
11.1 A Contratante obriga-sea:
a) Proporcionar todas as facilidades para quee a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentr
tro das normas do
Contrato a ser assinado;
o de Referência e
b) Rejeitar no todo ou em parte, os serviçoss eexecutados em desacordo com as exigências deste Termo
seusanexos;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento da
das obrigações da Contratada, através de servidor especialm
mente designado e
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notificar por escrito, à CONTRATADA, em
m caso de ocorrência de eventuais imperfeições no curso de
d execução dos
serviços, fixando prazo para sua correção;
d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.
12. DA SUBCONTRATAÇÃO.
12.1 - Não será admitida a subcontratação do oobjeto licitatório.
13. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.
S.
13.1 Aceitar as mesmas condições contratuais
is os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do p
presente contrato,
até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valorr inicialatualizado.
13.2 Eventual reequilíbrio econômico-financei
eiro, para restabelecer relação que as partes pactuaram inici
cialmente sobre os
encargos do contratado e a retribuição da Adm
dministração, poderá ser solicitado pela contratada, observan
ando o previsto no
art. 65, inciso II, d e §5º, da Lei nº8.666/93.
13.3 São admitidas prorrogações desde que, m
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção
ma
de seu
equilíbrio econômico-financeiro, caso ocorra aalgum dos motivos previstos no art. 57, §1º da lei nº 8.666/9
/93.
14. DA FISCALIZAÇÃO.
rcida por um representante da Administração, ao qual com
mpetirá dirimir as
14.1 A fiscalização da contratação será exerc
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
14.2 A fiscalização de que trata este item nã
não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,, iinclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda qque resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios
os, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade infer
ferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresp
sponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos,
s, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de1993.
14.3 O fiscal do contrato anotará em registro
tro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execu
cução do contrato,
indicando dia, mês e ano, bem como o nom
ome dos funcionários eventualmente envolvidos, determin
inando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeit
eitos observados e encaminhando os apontamentos à autorid
ridade competente
para as providências cabíveis.
14.4 Será facultativa a Declaração de Vistoria,
ia, comprovando que a mesma tomou conhecimento de toda
das as informações
e das condições e graus de dificuldades existen
entes, para cumprimento das obrigações objeto deste Termo
od
de Referência.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
S – PENALIDADES.
15.1 Pela mora na execução, ou pela inexec
ecução total ou parcial do objeto definido neste Termo d
de Referência, a
contratante poderá garantida a prévia defesa
sa, aplicar à empresa fornecedora as penalidades previst
istas na legislação
pertinente.
cificações e com a
15.2 Serão aplicadas penalidades no caso dee rrecusa em realizar o serviço em desacordo com as especif
proposta, fora dos prazos estabelecidos para a realização.
15.3 As sanções administrativas serão imposta
tas fundamentadamente nos termos da Lei Federal nº8.666/93
/93.
15.4 As importâncias relativas a multas serãoo descontadas do pagamento porventura devido à contratad
ada, ou efetuada a
sua cobrança na forma prevista em lei.
16. DAS CONDIÇÕES GERAIS
16.1 A PMNV poderá a qualquer tempo recu
cusar o serviço, no todo ou em parte, sempre que não atend
nder ao estipulado
neste Termo ou aos padrões técnicos de qualid
idade exigíveis.
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16.2 O serviço do objeto deste Termo e da licit
citação deve ser executado diretamente pela licitante vencedo
dora, não podendo
ser transferido, subempreitado, cedido ou sublo
blocado.
16.3 No interesse da PMNV, o objeto da contr
tratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos
os do artigo 65, da
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das devidas justificativas.
16.4 Nenhum acréscimo ou supressão poderá
rá exceder o limite estabelecido em lei, exceto as supressõ
sões resultantes de
acordo entre aspartes.
icitações e Contratos Administrativos, as propostas que apr
presentem valores
16.5 De acordo com o art. 48 da Lei de Lici
incompatíveis com os preços praticados no m
mercado ou que apresentem valores excessivos, superioress aaquele fixado no
ato convocatório como sendo o maior valorr que a Administração está disposta a desembolsar, serão
o desclassificadas,
acaso não haja a sua readequação.
16.6 Nos preços propostos e nos lances que vvier a ofertar deverão estar inclusos todos os custos necess
ssários a execução
do serviço objeto do presente Termo e da licit
citação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
s, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento
to de pessoal, transporte, garantia dos equipamentos e mate
teriais e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre
re o objeto licitado constante da proposta. Não será permitid
itido, portanto, que
tais encargos sejam discriminados em separado
do.
17. CRITÉRIO DE JULGAMENTO.
será o de MENOR PREÇO POR LOTE, conforme o termo d
de referência.
17.1. O critério de julgamento das propostas se
18. ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
ÃO DA EXECUÇÃO.
18.1. A execução do objeto será administradaa pela CONTRATADA, através de pessoal técnico especiali
alizado, atribuindo
à cada Secretaria do Municipio como setor com
ompetente para acompanhar, fiscalizar e conferir o objeto des
esta licitação.
19. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
Além das especificações acima, deverão serr observadas as prescriçõs a seguir, todas condicionantes
es da aceitação da
proposta apresentada:
19.1 – Não serão aceitos produtos em desacord
rdo com as especificações constantes do presente Termo dee Referência;
R
19.2 – Prazo de validade da proposta não deve
verá ser inferior a 60 dias;
19.3 – Nos preços cotados deverão estar inclus
usos todos os custos para o fornecimento do material contrata
atado.
19.4 – Deverá a empresa licitante seguir todass as normas constantes do edital e seus anexos.
Nova Viçosa, 06 de Junho de 2019.
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIA
IAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 136-2019.

CREDENCIAMENTO
Em
atendimento
ao
exigido
noo
processo
de
licitação
supra,
credenciam
iamos
o
Sr.
______________________________________
________________________,
carteira
de
identidade
___________________________, para repre
resentar esta empresa, no referido processo, com pleno
nos poderes para
apresentar proposta, juntar documentos, renu
nunciar ao direito de recurso, assinar atos e termos, tomaar deliberações e
prestar quaisquer esclarecimentos que se fizere
rem necessários.
OBS:
1) Este Suplemento deverá vir acompanhadoo dde cópia autenticada de cédula de identidade do seu benef
eficiário, de cópia
autenticada do contrato social, caso não seja ap
apresentado à Comissão o seu original.
2) Quando o representante for sócio da emppresa licitante, poderá ser apresentada, em substituição aao documento de
credenciamento supracitado, cópia autenticad
ada do contrato social onde conste poder de representaç
ação, ou Registro
Comercial (no caso de empresa individual) aco
companhado de cópia autenticada da cédula de identidade.
3) Este documento só terá validade com firm
rma reconhecida no cartório.
Assinatura: ____________________________
________
CARIMBO DA EMPRESA COM ENDEREÇ
ÇO E CNPJ: _____________________________
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIA
IAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 136-2019

Ao(s)
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
Prezados Senhores,

Nos termos do inciso VII do art. 4º da Lei 10.5
0.520, de 15 de julho de 2002, declaramos sob as penas da le
lei, que a licitante
______________________________________
____,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

nº.

________________________________, situad
ada à ______________________________________, cumpr
pre plenamente os
requisitos de habilitação previstos para o Pr
Pregão Presencial/Registro de Preços em referência, e que
ue está ciente das
penalidades previstas no art. 7º do referido dip
iploma legal.

Local e data
______________________________________
_____
Nome e Cargo do Representante da Licitante
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIA
IAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 136-2019

DECLARAÇÃO DE MICR
ROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuíz
uízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório
io, que a empresa
______________________________________
___

(denominação

da

pessoa

jurídica),

CNPJ

nº.

___________________________ éMicroemp
presa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar nº. 123, de 144 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando
apta, portanto, a exercer o direito da preferê
rência como critério de desempate no procedimento licita
itatório do Pregão
Presencial/Registro de Preços n°. __________
___, realizado pelo(s) MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, que não se inclui
nas condições estabelecidas no § 4º do art. 3ºº dda Lei Complementar nº. 123/2006.
Local e data.
Nome do representante
RG n°. ________________________
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIA
IAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 136-2019
DECLARAÇÃO
Ao(s)
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA.
Prezados Senhores,
Em atenção ao Pregão acima referencia
iado, declaramos que:
1 - Concordamos com as disposições do Pregão
ão e seus anexos.
2 - O prazo de validade dos preços e condições
es constantes da presente proposta é de 60 (sessenta) dias cor
orridos.
3 - Caso declarado vencedora tem condições dde prestar os serviços do objeto licitado, IMEDIATAMENT
TE, após a ordem
de cada Secretáira, por escrito.
4 - Acataremos as Normas Administrativas e IInstruções de Segurança, Meio Ambiente e Saúde vigentes
es no município de
Nova Viçosa/BA.
5 - Temos pleno conhecimento das condições
es gerais e locais onde será fornecido o objeto licitado, tais
is como legislação,
condições de transporte, vias de acesso, mão-dde-obra local, etc.
Na hipótese de nossa Empresa sair vencedor
ora na Licitação em referência, informamos a seguir o(s)
s) representante(s)
legal(is) para a assinatura do Instrumento Cont
ntratual, bem como as demais informações para cadastramen
ento:
CNPJ: _______________ Inscr. Estadua
ual: ____________ Inscr. Muncipal: ___________ Endereço
ço Completo, com
CEP: ___________________________
_____________________
Telefone(s): _______________ Telefa
fax: ________________ E-mail: ________________ Nom
me da pessoa que
deverá ser contatada: _______________
______________
Nome

da

pessoa

p/assinatura

do

contrato

_______________________Cargo:____
_____________________________________
Banco___________________________
_________ Código __________.
Agência_________________________
__________ Código __________.
Conta Corrente nº. _________________
______ dv ____ (dígito verificador).
Local e data
______________________________________
___
Nome e Cargo do Representante da empresa
Nome da empresa
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(Repres.):

ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIA
IAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 136-2019

DECLARA
RAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR
Ao(s)
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA.
Prezados Senhores,

ICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, nos termos do inciso V do Art. 27 da Lei
Declaro para fins de prova junto ao MUNIC
8.666/93,

que

a

empresa

____________
___________________________,

inscrita

no

CNPJ/M
/MF

sob

o

nº.

__________________________________, situ
ituada ____________________________, não emprega em trabalho
t
noturno,
perigoso ou insalubre menores de dezoito anos
os e, em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo
lvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos.
Local e data
______________________________________
_____
Nome e Cargo do Representante da Licitante
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIA
IAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 136-2019
P
PROPOSTA FINANCEIRA
Preenchimento pelo Proponente

DADOS DA PROPONENTE
Razão Social
CNPJ
Endereço, nº, Bairro, Cidade / UF
Telefone/Fax
E-mail da proponente
Dados Bancários
Banco / Agência / Conta Corrente

/

/

Representante Legal / Procurador

Nome, Nacionalidade, Estado Civil
vil, Identidade, CP

(para assinatura do contrato)

Cargo na Empresa proponente
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1 DECLARAÇÕES:
Preço: Nos preços propostos encontra
ram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes e quaisquer outros
1.1.
ônus que porventura possam recair sobre os ser
serviços da presente licitação.
1.2.

Condições de Execução: Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data
ata de abertura dos
envelopes.

Nova Viçosa-BA, _____ de _______________
__ de 2019.
___
____________________________
Razão Social / CNPJ
Nome do representante legal
Nºº do RG do Representante Legal
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIA
IAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 136-2019
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA D
DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HAB
BILITAÇÃO

A

empresa

______________________
______________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

nº.

__________________________________DEC
ECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data,
a, inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presen
ente processo licitatório, estando ciente da obrigatoried
edade de declarar
ocorrências posteriores.
Por ser verdade, firma a presente declaração.
______________________________
Local e Data
______________________________________
_________________
(Nome, carimbo e assinatura do representantee llegal da empresa)
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ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIA
IAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 136-2019
MINUTA D
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos ______________dias do mês de do anoo de 2017, na sede do MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOS
SA - BA, pessoa
jurídica de direito público interno, CNPJ N°.. 113.761.531/0001-49, com sede administrativa situada à Av
Avenida Oceânica,
n° 2994, Abrolhos I, na cidade de Nova V
Viçosa - BA, CEP 45.920-000, neste ato representado p
por seu prefeito,
MANOEL COSTA ALMEIDA, brasileiro, div
ivorciado, comerciante, CPF_______,domiciliado na Rua __
_________n°____,
bairro ________, CEP: 45.920000, Nova Viço
içosa-BA e o FUNDO MUNICIPAL DE ____________, pessoa
p
jurídica da
Administração Pública, inscrito no CNPJ so
sob o nº. ---------------------, com sede na à Avenida Oce
ceânica, n° 2994,
Abrolhos I, na cidade de Nova Viçosa - BA, C
CEP 45.920-00, Nova Viçosa/BA, neste ato representado po
por sua Gestora --, ------------, --------------, residente na Rua --------------, nº. ----------,–--------–, inscrita no CPF sob nº. ---------------------,
-doravante denominados CONTRATANTES,
S, e do outro lado a empresa pessoa jurídica de direito priv
rivado, inscrita no
CNPJ sob n°._______________, situada no en
endereço _____________ n°_______, bairro ________, cida
idade __________,
Estado_______, doravante denominada DET
TENTORA, neste ato representada pelo Sr profissão insc
nscrito no CPF n"
residente e domiciliada no endereço n° bairro
ro cidade estado , nos termos da Lei 8666/193, Lei n° 10.52
520/2002, Decreto
Federal 7892, de 23 de janeiro de 2013, e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classif
sificação final das
propostas apresentadas no Pregão Presenci
cial/Registro de Preços, consignado na Ata de Julgame
mento de Preços,
homologada em de _________de _____2019 pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os pre
reços apurados no
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇOS POR LOTE, tendo
te
sido o(s)
referido(s} preço(s) oferecido{s) pela empresa
sa signatária, cuja proposta fora classificada no primeiro luga
gar, por atender as
exigências editilícias e apresentar o MENOR P
PREÇO POR LOTE mediante as cláusulas e condições aba
baixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
A presente Ata tem por objeto o registro dde preços para a futura e eventual contrataçãocontrataç
ação de empresa
especializada na prestação dos serviços dee d
desinsetização, desratização, descupinização e limpeza
a e desinfecção de
cisternas e caixas d´água com fornecime
mento de mão de obra, todos os insumos, materiais
is, equipamentos
necessários a serem executados nas áreas in
internas e externas de todos os edifícios das Secretariass d
deste Município,
especificado(s) no(s) lotes.......... do .......... T
Termo de Referência, anexodo edital de Pregão nº 136-20
2019, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta ve
vencedora, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS,, E
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
nado á sua efetiva utilização no prazo temporal, calculado pe
pela multiplicação
2.1 - O valor mensal a ser pago está condiciona
do quantitativo utilizado pelo valor unitário ofe
ofertado para os lotes:
XX – R$........................
2.2 - Os preços a serem pagos à DETENTORA
RA serão os vigentes na data da ordem de fornecimento, ind
ndependentemente
da data da entrega do material.
2.3 - Os preços registrados constituirão a únic
nica e completa remuneração pelos fornecimentos dos produ
dutos objeto desta
Ata de Registro de Preço, incluído frete até oss locais de entrega, a serem indicados pelos órgãos ou entida
dades de SMS.
E DOS PREÇOS REGISTRADOS.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE
3.1 - O prazo de validade da ata de regist
istro de preços não será superior a 12 (doze) meses, inc
ncluídas eventuais
prorrogações, a contar da assinatura da respect
ctiva Ata de Registro de Preços, conforme art. 12 do Decreto
eto n.° 7.892/2013,
de 23 de janeiro de 2013.
3.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantit
titativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o aacréscimo de que
trata o §1- do art. 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.
3.
3.3 - Os contratos decorrentes da Ata de Regis
istro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto
to no art. 65 da Lei
n°. 8.666, de 1993.
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3.4 - A CONTRATADA fica obrigada a aceit
eitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
s
que se
fizerem necessários aos serviços, em até 25% ((vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contr
ntrato.
Registro de Preços deverão ser assinados no prazo de val
alidade da Ata de
3.5 - Os contratos decorrentes da Ata de Re
Registro de Preços.
3.6 - A vigência dos contratos decorrentes doo Sistema de Registro de Preços terá validade de 12 (doze)
e) meses, podendo
ser prorrogado, por iguais períodos, nos term
rmos do art. 57 e seus parágrafos, da Lei n." 8.666/93, quando
qu
a proposta
continuar se mostrando mais vantajosa para a A
Administração e mediante prévia consulta à CONTRATAD
DA.
3.7 - Durante o prazo de validade desta Ata dee Registro de Preços o Município de Nova Viçosa não seráá o
obrigada a firmar
as contratações que deles poderão advir, facu
cultando-se a realização de licitação específica para a aquis
uisição pretendida,
respeitada a legislação pertinente ás licitaçõe
ões e ao Sistema de Registro de Preços, assegurando-se ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições
es, não cabendo direito à indenização de quaisquer espécie.
ORÇAMENTÁRIA.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO O
ontratos a serem firmados com a contratada correrão à con
onta das seguintes
4.1 - As despesas decorrentes dos futuros con
dotações orçamentárias constantes no orçamen
ento vigente do exercício financeiro em que os contratos forem
fo
celebrados,
nas rubricas orçamentárias dos respectivos órg
rgãos municipais solicitantes da contratação.
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.051
3390.39.00
00
29

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Ação Social
Fundo Munic
icipal de Ação Social
Gestão das A
Atividades do Bloco de Proteção Social Básica (CRAS, SCF
FV)
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários
Transferência
ias do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.052
3390.39.00
00
29

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Ação Social
Fundo Munic
icipal de Ação Social
Gestão das A
Atividades do Bloco de Proteção Social Especial (CREAS,, P
PAEFI)
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários
Transferência
ias do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.054
3390.39.00
00
29

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Ação Social
Fundo Munic
icipal de Ação Social
Gestão das A
Atividades do IGD - SUAS
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários
Transferência
ias do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.055
3390.39.00
00
29

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Ação Social
Fundo Munic
icipal de Ação Social
Gestão das A
Atividades do Bloco de Proteção Social Básica (CRAS, SCF
FV)
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários
Transferência
ias do FNAS

Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – N
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000- Tel.: (73) 320
208-1124
FLS. 38

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.053
3390.39.00
00
29

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Ação Social
Fundo Munic
icipal de Ação Social
Gestão das A
Atividades do Bloco de Programas
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários
Transferência
ias do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
09
0901
2.062
3390.39.00
02

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Saúde
Fundo Munic
icipal de Saúde
Gestão das A
Atividades do FMS
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Saúde 15%

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
09
0901
2.064
3390.39.00
02
14

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Saúde
Fundo Munic
icipal de Saúde
Gestão das A
Atividades do Bloco de Atenção Básica
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Saúde 15%
Transferência
ias de Recursos SUS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
09
0901
2.065
3390.39.00
02
14

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Saúde
Fundo Munic
icipal de Saúde
Gestão das A
Atividades do Bloco da Média Alta Complexidade
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Saúde 15%
Transferência
ias de Recursos SUS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
05
0501
2.009
3390.39.00
00

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Administração
Secretaria Muunicipal de Administração
Gestão das A
Atividades da Secretaria Municipal de Administração
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
11
1101
2.023
3390.39.00
01

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Educação, Cultura e Desportos
Unidade Educ
ucação
Gestão das A
Atividade Administrativas da Educação
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Educação – M
MDE 25%

Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – N
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000- Tel.: (73) 320
208-1124
FLS. 39

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
11
1101
2.029
3390.39.00
01

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Educação, Cultura e Desportos
Unidade Educ
ucação
Gestão das A
Atividades do Ensino Fundamental
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Educação – M
MDE 25%

O.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1 Para efetivação do pagamento pela Secreta
taria Municipal de Finanças é necessário a apresentação da nota
n (s) fiscal(is),
acompanhado do atestado de recebimento,
o, dentro dos prazos e qualidade dos serviços recebidos
os pela Secretaria
responsável pela solicitação, até o dia 10 (d
(dez) de cada mês e o pagamento será efetuado até o 5º dia útil, após a
apresentação da mesma. Ainda deverão estarr aacompanhadas de Certidões Negativas de Débito Junto à F
Fazenda Federal,
CND Trabalhista, FGTS, Fazenda Estadual e M
Municipal do domicílio ou sede do licitante, devidamente at
atualizadas.
5.2 A empresa optante pelo SIMPLES NACIO
IONAL, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a comprovação da
mencionada opção.
5.3 O CONTRATANTE poderá deduzir doo pagamento importâncias que a qualquer título lhe fore
rem devidos pela
CONTRATADA, em decorrência de inadimple
plemento contratual.
DA será processado sem que tenha sido previamente emit
itida a respectiva
5.4 Nenhum faturamento da CONTRATAD
Ordem de fornecimento;
5.5 Fica assegurado ao MUNICÍPIO DE N
NOVA, o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA,
C
independente da aplicação de multas, importân
âncias correspondentes a:
5.5.1 Despesas relativas à correção de eventuai
ais falhas;
5.5.2 Dedução relativa aos fornecimentos de su
sua responsabilidade não executados;
5.5.3 Débitos com a Administração Municipal.
al.
ENTO DE PREÇOS.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMEN
6.1 - Os realinhamentos de quaisquer valoress nna presente licitação, após a assinatura do Contrato, soment
nte se darão com a
observância dos procedimentos abaixo, observ
rvando-se ainda, o prazo estabelecido no Edital para validade
de das propostas.
6.2 - A cada pedido de revisão de preço dever
erá comprovar as alterações havidas e justificadas do pedid
ido, demonstrando
novamente a composição do novo preço, ane
nexando cópias autenticadas de notas fiscais de compra que
ue comprovem os
índices reivindicados.
6.3 - Na análise do pedido de revisão, dentre
tre outros critérios, a Administração adotará para a verific
ficação dos preços
constantes dos demonstrativos que acompanhe
hem o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas de re
reconhecido porte
mercantil, serviços e/ou prestadoras, dos mesm
smos ou similares, realizada pela própria unidade ou órgão ou por instituto de
pesquisa, utilizando-se, também, de índices se
setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo
o a deliberação de
deferimento ou indeferimento da alteração sol
olicitada, ser instruída da justificativa da escolha da Admini
inistração no prazo
de 5 (cinco) dias úteis para cada .
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CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕE
ES.
Constituem obrigações do CONTRATANTE
TE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) dar a CONTRATADA as condições neces
essárias a regular execução do contrato.
c) fiscalizar e acompanhar através dos respecti
ctivos Secretários Municipais ordenadores das despesas, segu
gundo as unidades
solicitantes, ou outro servidor designado para
ra substituí-lo, que anotará em registro próprio as ocorrênc
ncias relacionadas
com o fornecimento dos produtos, determinand
ndo o que for necessário à regularização das faltas ou defeito
itos observados.
c1) Poderá a fiscalização ordenar a suspensã
são total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendida
idas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações qque fizer, sem prejuízo de outras sanções que possa
sam se aplicar a
CONTRATADA.
Constituem obrigações da CONTRATADA:
A:
a) entregar o objeto contratado na forma ajusta
tada;
b) atender os encargos trabalhistas, previdenciá
ciários, fiscais, e comerciais decorrentes da execução do pres
esente contrato;
c) manter, durante toda a execução do con
ontrato, compatibilidade com as obrigações por elas assu
sumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigida
das na licitação.
d) Os produtos, nos quantitativos solicitado
dos, deverão ser fornecidos, de forma parcelada, conform
rme quantitativos
indicados na ordem de fornecimento emitida ppelo Departamento de Compras do Município de Nova Viço
çosa-BA.
DES.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDAD
8.1 - O licitante que convocado dentro do pra
razo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Reg
egistro de Preços,
deixar de entregar documentação exigida no ed
edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento
nto da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar oou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
do inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, gara
rantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com
o Município de Nova Viçosa, pelo prazo dee até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no edital
ed
e na Ata de
Registro de Preços e das demais cominações le
legais.
8.2 - As penalidades por ventura aplicadass à CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradass no Cadastro de
Fornecedores do Município de Nova Viçosa-B
BA.
8.3 - As sanções previstas nesta Cláusula pode
derão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com
om a gravidade da
infração, facultada ampla defesa à CONTRAT
TADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimaç
ação do ato.
ÃO.
CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO
Parágrafo Único - O presente Ata de Regis
istro de Preços encontra-se vinculada ao Edital e seus an
anexos do Pregão
Presencial/Registro de Preços nº. _____ e a Ata de realização da referida licitação e propostass financeiras dos
vencedores.
S GERAIS.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES
9.1 - Após a publicação da Ata de Registro dee Preços nos órgãos oficiais, poderão ser solicitados os forne
rnecimentos dentro
do prazo de validade do Registro, mediante for
ormalização de contrato especifico.
9.2 - Os licitantes que tenham seus preços re
registrados obrigar-se-ão a cumprir todas as condições disp
spostas na Ata de
Registro de Preços.
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As partes elegem o Foro de Nova Viçosa, par
ara dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contr
trato. E por assim
estarem, justos e contratados, assinam o prese
sente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02
(duas) testemunhas, para que surta seus jurídic
icos e legais efeitos.
NOVA VIÇOSA
SA/BA, ______________________________.
MANOEL COSTA ALMEIDA

SECETARIOS

Prefeito Municipal
Contratante
TESTEMUNHAS:

EMPRESA

Nome:
CPF:

Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – N
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000- Tel.: (73) 320
208-1124
FLS. 42

ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIIALPARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 136-2019
M
MINUTA DO CONTRATO
OS, QUE ENTRE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍ
CÍPIO DE NOVA
VIÇOSA/BA E O FUNDO MUNICIPAL ..............E, DO
OUTRO, A EMPRESA ........................................
TERMO DE CONTRATO Nº. _______
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PRE
REÇOS Nº. 136-2019.
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA,, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ N°. 13.7
.761.531/0001-49,
com sede administrativa situada à Avenida Occeânica, n° 2994, Abrolhos I, na cidade de Nova Viçosa - BA,
B CEP 45.920000, neste ato representado por seu prefeit
eito, MANOEL COSTA ALMEIDA, brasileiro, divorciad
iado, comerciante,
CPF_______, domiciliado na Rua _________n
_n°____, bairro ________, CEP: 45.920000, Nova Viçosa-B
BA e o FUNDO
MUNICIPAL DE ..................., pessoa jurídic
ica da Administração Pública, inscrito no CNPJ sob o nº. ....
.............................,
com sede na à Avenida Oceânica, n° 29944, Abrolhos I, na cidade de Nova Viçosa - BA, CEP 4
45.920-00, Nova
Viçosa/BA, neste ato representado por su
sua Gestora ....................., ......................., ......................
......, residente na
..........................., nº. ........................, insc
scrita no CPF sob nº. .............................., doravant
nte denominados
CONTRATANTES, e a Empresa __
_____________________________________, inscrita no
n
CNPJ sob
nº._________________, com endereço na ___________________________________, neste ato repre
presentada pelo(a)
Sr.(a)____________________, inscrito(a) noo CPF sob nº. ______________________, denominada CONTRATADA,
C
firmam o presente contrato, para prestação
ão dos serviços descritos na Cláusula Primeira, constan
tante no Processo
Administrativo nº. xxxx-2019, Pregão Preseencial/Registro de Preços nº.136-2019, regendo-se pela
la Lei Federal Nº.
8.666, de 21 de Junho de 1993, Decreto Munic
nicipal n° 650-2018, Lei Federal n.10.520/2002 e suas altera
rações posteriores,
assim como pelas condições do edital referido
do, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expre
ressas, definidoras
dos direitos, obrigações e responsabilidades da
das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme especificações, quanti
ntidades e preços
Constitui o objeto deste contrato a xxxxxx
descritos no Anexo I do Edital Pregão Prese
sencial/Registro de Preços nº. 136-2019 e na Cláusula seg
egunda da Ata de
Registro de Preços nº XX/2019 vinculada a est
ste contrato.
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceit
eitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos o
ou supressões na
aquisição dos materiais objeto da presente lici
icitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inic
icial atualizado do
contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/933 ccom suas ulteriores alterações.
§ 2° - A presente contratação está sendo form
malizada de forma indireta, por Modalidade Pregão Presenc
ncial para Sistema
de Registro de Preços n°.136-2019, com base
se na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junhode 1993, Decre
creto Municipal n°
650-2018, Lei Federal n.10.520/2002 e suas al
alterações, Decreto nº 7.892/2013 que Regulamenta o Sistem
ema de Registro de
Preços previsto no art. 15 da referida Lei.
DIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.
CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, CONDI
2.1 O valor mensal a ser pago está condiciona
nado á sua efetiva utilização no prazo temporal, calculado pe
pela multiplicação
do quantitativo utilizado pelo valor unitário ofe
ofertado para os lotes:
01: R$__________
Resultante das quantidades constantes da pr
proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencia
ial Nº. 136-2019,
conforme ata de negociação feita pelo pregoeir
eiro e Ata de Registro de Preços nº....../2019.
2.2 - O preço proposto é irreajustável, durante
te o prazo de 12 (doze) meses, contados da data de apresenta
tação da proposta,
por força do disposto na legislação em vigor.
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2.3 - Para efetivação do pagamento pela Sec
ecretaria Municipal de Finanças é necessário a apresentaçã
ção da(s) nota (s)
fiscal(is), acompanhado do atestado de rec
recebimento, dentro dos prazos e qualidade dos produtos
tos recebidos pela
Secretaria responsável pela solicitação e o pa
pagamento será efetuado até o 10º(décimo) dia útil, após a apresentação da
mesma. Ainda deverão estar acompanhadas de Certidões Negativas Conjunta de Débito de INSS e Fazend
nda Federal, CND
Trabalhista, FGTS, Certidões Estadual e Munic
nicipal do domicílio ou sede do licitante, devidamente atualiz
lizadas.
2.4 - A empresa optante pelo SIMPLES NACI
CIONAL, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a comprovação da
mencionada opção.
2.5 - O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe fore
orem devidos pela
CONTRATADA, em decorrência de inadimple
plemento contratual.
2.6 - Nenhum faturamento da CONTRATAD
ADA será processado sem que tenha sido previamente emiitida a respectiva
Ordem de fornecimento;
2.7 - Fica assegurado ao MUNICÍPIO de NO
NOVA VIÇOSA e FUNDO MUNICIPAL DE ..................
.................o direito
de deduzir do pagamento devido à CONTRAT
ATADA, independente da aplicação de multas, importâncias
as correspondentes
a:
2.8 - Despesas relativas à correção de eventuai
ais falhas;
2.8.1 - Dedução relativa às entregas de sua resp
esponsabilidade não executadas;
2.8.2 - Débitos com a Administração Municipa
pal.
2.9 - Nos preços ofertados na proposta do CO
ONTRATADO já estão inclusos todos os custos e despesa
sas decorrentes de
transportes, seguros, impostos, taxas de qualqu
lquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretament
nte, impliquem ou
venham a implicar no fiel cumprimento destee iinstrumento.
2.10 - Quando houver erro de qualquer natur
tureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido
o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/o
/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido quee esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qual
alquer reajuste ou atualização do valor contratual.
2.11 - Os realinhamentos de quaisquer valores
es na presente licitação, após a assinatura do Contrato, somen
ente se darão com
a observância dos procedimentos abaixo, oobservando-se ainda, o prazo estabelecido no Edital pa
para validade das
propostas.
verá comprovar as alterações havidas e justificadas do pedid
ido, demonstrando
2.12 - A cada pedido de revisão de preço deve
novamente a composição do novo preço, ane
nexando cópias autenticadas de notas fiscais de compra que
ue comprovem os
índices reivindicados.
2.12.1 - Na análise do pedido de revisão, den
entre outros critérios, a Administração adotará para a verific
ficação dos preços
constantes dos demonstrativos que acompanhe
hem o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas de re
reconhecido porte
mercantil, serviços e/ou prestadoras, dos mesm
smos ou similares, realizada pela própria unidade ou órgão ou por instituto de
pesquisa, utilizando-se, também, de índices se
setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo
o a deliberação de
deferimento ou indeferimento da alteração sol
olicitada, ser instruída da justificativa da escolha da Admini
inistração no prazo
de 5 (cinco) dias úteis para cada.
O ORÇAMENTÁRIA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO
3.1 - As despesas decorrentes do presente cont
ntrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
as:
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.051
3390.39.00
00
29

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Ação Social
Fundo Munic
icipal de Ação Social
Gestão das A
Atividades do Bloco de Proteção Social Básica (CRAS, SCF
FV)
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários
Transferência
ias do FNAS
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Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.052
3390.39.00
00
29

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Ação Social
Fundo Munic
icipal de Ação Social
Gestão das A
Atividades do Bloco de Proteção Social Especial (CREAS,, P
PAEFI)
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários
Transferência
ias do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.054
3390.39.00
00
29

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Ação Social
Fundo Munic
icipal de Ação Social
Gestão das A
Atividades do IGD - SUAS
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários
Transferência
ias do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.055
3390.39.00
00
29

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Ação Social
Fundo Munic
icipal de Ação Social
Gestão das A
Atividades do Bloco de Proteção Social Básica (CRAS, SCF
FV)
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários
Transferência
ias do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.053
3390.39.00
00
29

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Ação Social
Fundo Munic
icipal de Ação Social
Gestão das A
Atividades do Bloco de Programas
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários
Transferência
ias do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
09
0901
2.062
3390.39.00
02

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Saúde
Fundo Munic
icipal de Saúde
Gestão das A
Atividades do FMS
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Saúde 15%

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
09
0901
2.064
3390.39.00
02
14

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Saúde
Fundo Munic
icipal de Saúde
Gestão das A
Atividades do Bloco de Atenção Básica
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Saúde 15%
Transferência
ias de Recursos SUS
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Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
09
0901
2.065
3390.39.00
02
14

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Saúde
Fundo Munic
icipal de Saúde
Gestão das A
Atividades do Bloco da Média Alta Complexidade
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Saúde 15%
Transferência
ias de Recursos SUS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
05
0501
2.009
3390.39.00
00

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Administração
Secretaria Muunicipal de Administração
Gestão das A
Atividades da Secretaria Municipal de Administração
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Recursos Ord
rdinários

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
11
1101
2.023
3390.39.00
01

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Educação, Cultura e Desportos
Unidade Educ
ucação
Gestão das A
Atividade Administrativas da Educação
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Educação – M
MDE 25%

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
11
1101
2.029
3390.39.00
01

Executivo
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muunicipal de Educação, Cultura e Desportos
Unidade Educ
ucação
Gestão das A
Atividades do Ensino Fundamental
Outros Serviç
iços de Terceiros – P. Jurídica
Educação – M
MDE 25%

ICÁCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.
CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA, EFIC
XXXX de XXXX a XX de XXXX de XXXX podendo ser
se prorrogado, de
4.1 A vigência do presente será de XX de X
comum acordo entre as partes e mediante Te
Termos Aditivos, para cada exercício financeiro, após a ve
verificação da real
necessidade da CONTRATANTE, nos termos
os do inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, bem como alterado,
alt
exceto no
tocante ao seu objeto.
Parágrafo Único – A Administração, por ra
razões de interesse público, poderá a qualquer tempo declarar
de
o término
antecipado do Contrato ora firmado, bastandoo uma notificação prévia com prazo de 30 (trinta) dias paraa a rescisão, sendo
que em tal hipótese será devido a CONTRATA
ADA, o pagamento, se houver de saldo referente a execução
ão dos serviços.
CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBR
RIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES.
5.1 - DA CONTRATADA:
objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE.
5.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer o ob
5.1.2 - A CONTRATADA será legal e financ
nceiramente responsável por todas as obrigações e comprom
omissos contraídos
com terceiros, para a execução deste Con
ontrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previden
enciários, fiscais,
securitários, comerciais e outros fins, a eles nã
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, ne
nem mesmo ao de
solidariedade;
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5.1.3 - A CONTRATADA assume inteira resp
esponsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONT
TRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negli
ligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto
to deste Contrato,
diretamente, por seus prepostos e/ou emprega
gados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE
E ou por seus prepostos;
5.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsa
sabilidade total pela execução do contrato.
5.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter
er estoques suficientes para atender as necessidades de abaste
stecimento contido
no Edital, que é parte integrante deste Contrato
to.
5.1.6 – Reconhecer os direitos da administr
stração, em caso de rescisão administrativa prevista no A
Artigo 77 da Lei
8.666/93;
5.1.7 – A CONTRATADA deverá manter, du
durante toda a execução do contrato, todas as condições d
de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, conforme pr
previsto no art. 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93.
5.1.8 - Comunicar à Prefeitura Municipal de N
Nova Viçosa os eventuais casos fortuitos e de força maior,
r, dentro do prazo
de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato
ato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação,
o, em até 5 (cinco)
dias consecutivos, a partir da data de sua ocorr
rrência, sob pena de não serem considerados;
ceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
s
que se
5.1.9 – A CONTRATADA fica obrigada a ace
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
o contrato para os
seus acréscimos.
5.1.10 - Fornecer o objeto contratado dentro do
dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusu
usula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do prese
sente Contrato, na
integralidade dos seus termos;
5.2.2 – Os fornecimentos serão acompanhad
ados e fiscalizados pelo Secretário ordenador das despe
pesas, segundo as
unidades solicitantes, ou outro servidor desi
signado para substituí-lo, que anotará em registro próprio
rio as ocorrências
relacionadas com o fornecimento dos produto
tos, determinando o que for necessário à regularização dass ffaltas ou defeitos
observados.
5.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspen
ensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendid
idas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações qque fizer, sem prejuízo de outras sanções que possa
sam se aplicar a
CONTRATADA.
DO CONTRATO.
CLÁUSULA SEXTA- DA ALTERAÇÃO D
6.1 O CONTRATANTE poderá modificar uni
nilateralmente o presente contrato para melhor adequação d
das finalidades de
interesse público, respeitados os direitos da CO
ONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO
O DO CONTRATO.
7.1 A CONTRATADA reconhece os direitoss ddo CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa,
a, previstos no art.
77 da Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho dee 11993.
CLÁUSULA OITAVA- DA RESCISÃO.
8.1 O contrato ora celebrado poderá ser rescind
indido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos artigo
gos 77 e 78 da Lei
Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1.9933 e alterações em vigor.
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Parágrafo Primeiro – O contrato para o fornecimento dos produtos poderá ser rescindido por
po iniciativa da
CONTRATADA, no caso de descumprimento
nto das normas contratuais pelo CONTRATANTE, median
ante ação judicial
especialmente intentada para esse fim;
ADA não poderão
Parágrafo Segundo – Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os fornecimentos pela CONTRATAD
ser interrompidos ou paralisados, até a decisão
ão judicial transitada em julgado.
Parágrafo Terceiro - A rescisão deste contra
trato implicará retenção de créditos decorrentes da contrataç
tação, até o limite
dos prejuízos causados ao CONTRATANTE,
E, bem como na assunção do objeto do contrato pelo CONT
NTRATANTE na
forma que o mesmo determinar.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
ES E DAS MULTAS.
9.1 - A CONTRATADA por descumprimento
to de qualquer cláusula contratual sujeitar-se-á as seguintes penalidades:
pe
I - advertência;
ção, por prazo não
II - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administraçã
superior a 2 (dois) anos;
III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdur
urarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja prom
omovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplic
licou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratadoo ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e aapós decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso an
anterior;
IV - Multa por atraso injustificado no forn
rnecimento, que será graduada de acordo com a gravida
idade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
a. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento tota
otal da obrigação;
b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até
té o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fo
fornecimento não
realizado;
c. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor
or da parte do fornecimento, por cada dia subseqüente até o trigésimo.
tr
V - As penalidades por ventura aplicadas à CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradass no Cadastro de
Fornecedores do Município de Nova Viçosa-B
BA.
Parágrafo Único - As multas aplicadas deverã
erão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinc
inco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor da contratação, após prévio processo administrativo, garantid
tida a ampla defesa
e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialme
mente, a critério da Secretaria Municipal de Finanças.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃ
ÃO.
10.1 O presente Termo de Contrato encontra-sse vinculado ao Edital e seus anexos do Pregão Presenciall p
para Registro de
Preços nº. 136/2019, propostas financeiras ddos proponentes e a Ata de Registro de Preços nºxxx/201
019 originada da
referida licitação.
S CASOS OMISSOS.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS
11.1 Fica estabelecido que caso venha ocorrer
er algum fato não previsto no presente contrato, os chamado
dos casos omissos,
estes serão resolvidos entre as partes, respei
eitado o objeto do contrato, a legislação e demais normas
as reguladoras da
matéria e em especial a Lei nº 8.666/93, aplic
licando-lhe, quando for o caso, supletivamente os Princípios
os da Teoria Geral
dos Contratos estabelecidos na Legislação Civi
ivil Brasileira e as disposições do Direito Privado.
PUBLICAÇÃO.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PU
12.1 A CONTRATANTE providenciará a pub
ublicação deste Contrato, por extrato, nos locais de costumee conforme prazo
definido na legislação pertinente.
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FORO.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO F
13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Nova Viçosa, com exclusão de qualquer outro, por mais
is privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas emergente
ntes do presente contrato. E por assim estarem, justos e cont
ntratados, assinam
o presente instrumento em 03 (três) vias de ig
igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, pa
para que surta seus
jurídicos e legais efeitos.
NOVA VIÇOSA
SA/BA, ______________________________.
MANOEL COSTA ALMEIDA
Prefeito Municipal
Contratante

Secretaria
Gestor do Fundo Municipal de

EMPRESA
TESTEMUNHAS:
Nome:

Nome:
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