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PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-2019 

OBJETO 

Registro de pregos para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 
destinados à merenda escolar e demais secretarias do Município de Cocos. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação empresas do ramo que atendam às exigências 
deste Edital e seus Anexos. 

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
Data: 28de fevereiro de 2019 

Hora: 09hs00min 
Local: Prefeitura Municipal de Cocos 

Rua Presidente Juscelino, n°115, Centro, Cocos, Bahia 

Marcelo de Souza Emerenciano 
Prefeito Municipal 
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PREGAO PRESENCIAL N.° 002-2019 

     

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 009-2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-2019 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

O Município de Cocos, pessoa jurídica de direito público interno, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo menor preço por item, 
conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. 0 procedimento licitatório 
obedecerá à Lei n.° 10.520, de 2002, à Lei n.° 8.078, de 1990- Código de Defesa do 
Consumidor, á Lei Complementar n°123 e Alterações, de 2006, e subsidiariamente 
Lei n.° 8.666/1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas 
neste Edital e seus Anexos. 

Data de entrega e abertura dos envelopes: 28de fevereiro de 2019 

Horário: 09hs00min - horário local 

Endereço: Endereço: Rua Presidente Juscelino, 115 - Centro - Cocos - Bahia. 

Credenciamento: das 09hs00min ás 09hs10min, incluso neste interstício o prazo 
para recebimento de propostas retardatárias. 

g. DO OBJETO 

1.1. 0 objeto desta licitação é Contratação de empresa para registro de preços para 
futuras e eventuais Aquisições de gêneros alimentícios destinados à merenda 
escolar e demais secretarias do Município de Cocos, conforme especificações e 
quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus 
Anexos. 

1.2. A licitação será subdivida em itens, conforme tabela constante do Termo de 
Referência. 

1.3. 0 critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas 
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto ás especificações do objeto. 

2. DOS ORGAOS PARTICIPANTES 

2.1. 0 órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração. 

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 

2.2.1. Secretaria Municipal deAdministração; 
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2.2.2. Fundo Municipal de Assistência Social; 

2.2.3. Secretaria Municipal de lnfraestrutura; 

2.2.4. Secretaria Municipal deAgricultura; 

2.2.5. Secretaria de Meio Ambiente; 

2.2.6. Secretaria Municipal de Educação; 

2.2.7. Fundo Municipal de Saúde; 
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_ 

Assinatuta 

2.3. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993 e do Decreto Municipal n.° 045/2018, de 
13 de novembro de 2018 e aplicando-se, subsidiariamente o Decreto Federal n° 
8.250/2014, alterado pelo Decreto Federal n°8.250/2014 e na Lei n.° 8.666/1993. 

2.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

2.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 25% (vinte e cinco por cento) dos 
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

2.3.3. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relação 
as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

2.3.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o orgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços. 

2.4. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se 
que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, 
conforme no Decreto Municipal n°045/2018, de 13 de novembro de 2018. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, conforme disposto nos respectivos atos 
constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 
constantes deste Edital e seus Anexos. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 
microempreendedor individual- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 
123, de 2006; 

3.3. Conforme estabelece o  art.  48, inciso I, da Lei Complementar Federal n°147, de 
07 de agosto de 2014, o trii cujo valor orçado seja igual ou inferior a R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), é de exclusiva participação de MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE, que comprovarem o enquadramento no momento do 
credenciamento; 

3.4. 0 item que não atender no mínimo 3 (três) propostas válidas, de empresas 
enquadradas como ME ou EPP, será aberto para participação das empresas normais, a 
fim de evitar a repetição do certame 

3.5. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

3.5.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente 
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 

3.5.2. Em dissolução ou em liquidação; 

3.5.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do 
Distrito Federal ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso Ill, da Lei n.° 
8.666/1993; 

3.5.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município, nos termos 
do artigo 7° da Lei n.° 10.520/2002, e decretos regulamentadores; 

3.5.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão 
de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos 
termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n.° 9.605, de 1998; 

3.5.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 
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3.5.7. Que estejam reunidas em consórcio; 

3.5.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

3.5.9. Estrangeiras que não funcionem no Pais; 

 

• 

3.5.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 
9° da Lei n°8.666/1993. 

3.6. 0 descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação 
do licitante. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. 0 licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no 
preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento 
como participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro 
documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se 
durante a sessão pública em nome do licitante. 

4.1.1. 0 licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar 
seus poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso 
ou manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão. 

4.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos 
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou 
particular com firma reconhecida, ou documento equivalente. 

4.2.1. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem 
ostentara competência do representante do licitante para representá-lo perante 
terceiros. 

4.2.2. 0 instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, 
deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática 
de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos 
documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual. 

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

4.4. Durante o período disposto em epígrafe para o credenciamento, este será 
considerado para fins de aceitação de licitantes ou envelopes retardatários, 
ultrapassado este, não serão mais aceitas licitantes ao certame. 
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5.1. A abertura da presente licitação dar-se-6 em sessão pública, na data, horário e 
local indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, 
após a fase de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes 
documentos: 

5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo 
anexo); 

5.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o 
caso (conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento 
diferenciado previsto na e alterações da Lei Complementar n.° 147/2014 e a Lei 
Complementar n.° 155/2016; 

5.1.2.1. 0 licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se 
enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei 
Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei Complementar n.° 147/2014 e a 
Lei Complementar n.° 155/2016, não poderá usufruir do tratamento 
diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a 
respectiva declaração. 

5.1.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a 
Instrução Normativa n.° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
(conforme modelo anexo); 

5.1.4. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, 
separados, fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes 
externas efrontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICÍPIO DE COCOS 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-2019 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
CNPJ N.° XXXX 

ENVELOPE N.° 2- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE COCOS 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-2019 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
CNPJ N.° XXXX 
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5.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio 
similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 
o prazo previsto para o credenciamento. 

5.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro 
único, endereçado diretamente à Equipe Ge Pregão Presencial, com a seguinte 
identificação: 

AO 
MUNICÍPIO DE COCOS 
EQUIPE DE PREGÃO PRESENCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-2019 
SESSÃO EM 28/02/2019AS 9HSOOMIN 

5.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não 
gerarão efeitos como proposta. 

5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante ás sanções previstas neste Edital. 

'6:17:PWOSTATMEÇO_§ 

6.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em  
lingua  portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas. 
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo 
licitante ou seu representante, deverá conter: 

6.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, as procedências e 
demais dados pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de 
Referência. 

6.1.2. Preço unitário total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente 
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as 
necessidades constantes do Termo de Referência. 

6.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluidos todos os serviços e insumos 
que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e 
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto. 

6.1.2.2. Nos preços propostos serão considerados os valores unitários e totais 
de cada item com apenas as 02 (duas) casas decimais após a virgula, caso 
haja alguma proposta com as 03 (três) casas decimais está última será 
desconsiderada sem arredondamentos, e o cálculo será refeito para efeitos de 
proposta. 
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6.1.3. Prazo de entrega de até 05 (cinco) dias corridos após a emissão de cada 
solicitação de fornecimento. 

6.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data da sua apresentação. 

6.2. A apresentação da proposta implica plena .iceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam 
omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em 
Ata. 

7.3. 0 Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que 
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 
por cento), relativamente à de menor prego, para participação na fase de lances. 

7.3.1. Quando não forem verificadas, no minimo, três propostas escritas de preços 
nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 
propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem 
dos lances verbais, quaisquer que sejam os pregos oferecidos. 

7.4. Para análise das propostas e a classificação, tendo em vista a quantidade de itens 
e também de licitantes, caso seja necessário o Pregoeiro poderá suspender a sessão 
para o ordenamento das mesmas, e será comunicada em momento oportuno o 
reinicio da mesma em data e hora marcada que será publicado do sitio: 
www.cocos.ba.dov.br/diario  oficial.  

8. DA FORMOrA00,D9S  LANCES. ' 

8.1. Classificadas as propostas, de acordo como Edital, o Pregoeiro dará inicio à etapa 
de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão serformulados de 
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

8.1.1. 0 lance deverá ser ofertado pelo valo c total do item. 

8.2. 0 Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
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8.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço 
por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

8.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante 
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), será observado o disposto 
nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n.° 123/2006, regulamentada pelo Decreto 
n.° 6.204, de 2007. 

8.4.1. 0 Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que 
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a 
primeira colocada não seja uma ME/EPP. 

8.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor 
classificado terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate, 
obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos. 

8.4.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exerciciodo mesmo direito, segundo oestabelecido no subitem anterior. 

8.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no 
referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual 
das licitantes primeiro poderá apresentarnova oferta, conforme subitensacima. 

8.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor 
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a 
melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP 
participante, prevalecerá a classificação inicial. 

8.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a 
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao 
fornecedor classificado em primeiro lugar. 

8.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério 
de desempate será aquele previsto no artigo 30, § 2°, da Lei n.° 8.666/1993, 
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) produzidos no Pais; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
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c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no Pais. 

8.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio. 

8.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá 
negociar como licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 
Edital. 

8.7. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 

9. DAACEITAVVII"raigNIO  DAS PROPOSTAS 

9.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugartenha usufruído do tratamento diferenciado 
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei 
Complementar n.° 147/2014 e a Lei Complementar n.° 155/2016, o Pregoeiro poderá 
consultar o Portal da Transparência do Governo Federal 
(www.portaldatransparencia.gov.br), seção "Despesas - Gastos Diretos do Governo - 
Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos 
valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, receita bruta 
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) previsto no artigo 3°, inciso II, da 
Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei Complementar n.° 147/2014 e a 
Lei Complementar n.° 155/2016, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 
2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercício considerado. 

9.1.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também 
abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens 
bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, 
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por 
cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°- A e 12, da Lei Complementar n.° 123/2006 
e alterações da Lei Complementar n.° 147/2014 e a Lei Complementar n.° 
155/2016. 

9.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do 
limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor 
do licitante, conforme artigo 30, §§ 9°,9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n.° 123 
de 2006, com a conseqüente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das 
penalidades incidentes. 

9.1.3. 0 licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 
proposta, os percentuais das contribuições previstas no  art.  176 da Instrução 
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Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no  art.  184, inciso V, sob pena 
de desclassificação; 

9.2. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 
preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exeqüibilidade, bem 
como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

9.3. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

9.4. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for 
desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital. 

9.4.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja 
obtido preço melhor. 

9.5. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

9.6. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

10. DAHABILITAÇÂO 

10.1. Aceita a proposta do licitante detentor do mencr preço, este deverá comprovar 
sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital, podendo esta 
comprovação se dar, no que couber, por meio de consulta ao CADASTRO MUNICIPAL 
DE FORNECEDORES, conforme o caso: 

10.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por 
meio de publicação em órgão da imprensa oficial. 

10.2. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir 
relacionados: 

10.2.1. Relativos à HabilitaçãoJuridica: 
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a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficara 
condicionada 	à 	verificação 	da 	autenticidade 	no 	sitio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 
documento comprobatório de seus administradores; 

d. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 
dos seus administradores; 

e. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o 
caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração — 
DREI; 

f. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 
registro de que trata o  art.  107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

g. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf —  DAP  ou  
DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos nos termos do  art.  4°, §2° 
do Decreto n. 7.775, de 2012; 

h. No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, 

que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da 

Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009  (arts.  17 a 19 e 165). 

i. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: 
decreto de autorização; 

j. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva; 

10.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
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a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, se houver, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, com a apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, conforme unificação 
prevista na Portaria do Ministério da Fazenda, n.°358 de 05 de setembro de 
2014, que engloba a Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com 
efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Divida Ativa da União e 
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede 
do licitante; 

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou 
sede do licitante; 

f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 

g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou 
certidão positiva com efeitos de negativa. 

h. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais e/ou 
estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovartal condição 
mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal e/ou Estadual 
do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.2.2.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser  
in  

10.2.3. Relativos à QualificaçãoEconõmico-Financeira: 
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a. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 
ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, 
ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data 
da sua apresentação; 

b. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o 
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado. 

c. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último 
Exercício Social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por  indices  oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta. 

cl No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis referentes ao período de existência da sociedade. A 
comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte 
forma: 

c2. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial 
do Estado / Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da 
empresa; 

c3. No caso de empresas de responsabilidade limitada, copia 
autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, 
Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de 
Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no 
caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório competente. 

c4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos  indices  
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  (SG)  e Liquidez Corrente  
(LC),  igual ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das 
fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial 
ou apurados mediante consulta  in  loco, no caso de empresas inscritas 
no CFMC: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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Ativo Total 
SG — 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 
LC —  

Passivo Circulante 

10.2.4. 0 licitante enquadrado como micro empreendedor individual que pretenda 
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 
123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 
contribuintes estadual emunicipal. 

41) 	 10.2.5. Documentos Complementares 

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme 
modelo anexo a este Edital; 

b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores, conforme Lei n.° 9.854/1999, regulamentada pelo Decreto n.° 
4.358/2002, conforme modelo anexo a este Edital. 

c. Alvará de Funcionamento e Localização expedido pela Prefeitura Municipal, 
sede da empresa licitante. 

10.3. 0 licitante que já estiver cadastrado no Certificado de Registro Cadastral -  CRC,  
em situação regular, até o ultimodia útilanteriorá data da abertura da sessão pública, 
ficará dispensado de apresentar os documentos comprobatórios abrangidos pelo 
referido cadastro que estejam validados e atualizados. 

10.3.1. Na hipótese de algum documento quejá constedo Certificado de Registro 
Cadastral -  CRC  estar com o seu prazo de validade vencido, e caso o Pregoeiro não  
log re  êxito em obter a certidão correspondente através do sitio oficial, o licitante 
deverá apresentar imediatamente documentc válido que comprove o atendimento 
As exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte. 

10.3.2. 0 licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência 
de fato impeditivo da habilitação. 

10.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los 
em desacofd-o-conl_o-estabelecido neste Edital. 
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10.4.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomara o procedimento a partir da 
fase de julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.5. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou 
entidades emissoras de certidões por sítios oficiais. 

10.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

10.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade 
da mesma. 

10.8. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação. 

10.9. Constatado o atendimento as exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante  sera  declaradovencedor. 

10.9.1. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada corno 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange a regularidade fiscal, a mesma  sera  convocada para, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

10.9.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre 
ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não serque 
exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente 
justificados. 

10.9.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no 
momento imediatamente posterior a fase de habilitação, aguardando-se os prazos 
de regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 

10.9.4. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a 
reabertura da sessãopública. 

10.10. Da sessão pública do Pregão  sera  lavrada Ata, que mencionará todas os 
licitantes presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que 
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interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e par todas os 
licitantes presentes. 

11. DA REABERTURA 1:14 spss'Ao PUBLICA 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores á realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 

dele dependam. 

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não 

comprovar a regularização fiscal, nos termos do  art.  43, §1° da  LC  n° 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances. 

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico  ("chat"), e-mail,  ou, 
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.00 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro. 

12.1.1. A proposta final deverá ser redigida em  lingua  portuguesa, datilografada ou 
digitada, em uma via, sem emendas, rasura', entrelinhas ou ressalvas, devendo a 
última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante 
legal. 

12.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e 
agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

12.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção á 
Contratada, se for o caso. 

13. DOS RECURSOSIMMINIMMININIMINILL, 
13.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o 
licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte, qualquer 
licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar 
sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
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para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começara a contar 
do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis a defesa dos seus interesses. 

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importara a decadência desse direito. 

13.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão. 

13.3.1. A analise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará 
adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção 
de recorrer. 

13.4. 0 acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, 
conforme o caso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos 
prazos legais. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. 0 objeto da licitação  sera  adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 
após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de até 05 
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de 
Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair 
do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.1.1. Podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
administração. 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la 
para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meioeletrônico, para que seja assinada no prazoaté 05 (cinco)dias, a contarda data 
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de seu recebimento. 

15.2.1. Fica a Adjudicatária cientificada que caso seja necessário o envio do 
documento eletronicamente, em hipótese nenhuma a mesma poderá realizar 
qualquer alteração nodocumento. 

15.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do 
licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, pregos 
registrados e demais condições. 

15.3.1.  Sera  incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com pregos iguais aos do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame, excluido o percentual referente à margem 

de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no  art.  3° da 

Lei n°8.666, de 1993; 

15.4. 0 órgão gerenciador encaminhara copia da Ata aos órgãos participantes, se 
houver. 

16. DAVIGENCIA DAATA DE  REGISTRO  DE PREPS  

16.1. A Ata de Registro de Pregos terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura. 

16.1.1. Não  sera  admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata, o prazo 
total de vigência é de 12 (doze) meses. 

17. DAALTERAÇÃOE DO CANCELAMENTC 

17.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do 
fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto Municipal n.° 045/2018, de 13 
de novembro de 2018, e subsidiariamente ao Decreto n°8.250/2014, alterado 
pelo Decreto Federal n° 9.488/18, de 31 de agosto de 2018 conforme previsto na 
Minuta de Ata anexa ao Edital. 

18. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

18.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Pregos, o fornecedor registrado poderá 

ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). 

18.1.1. 0 órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece 
vantajoso, mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação. 

18.2. 0 órgão convocara a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada 
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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contratação, no prazo de 05 (cinco) dias ateis, para efetuar a retirada da Nota d 
Empenho ou instrumento equivalente;  ou assinaro Contrato, se foro caso, sob p 
de decairdo direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edita 
Ata de Registro de Preços. 

tAtinicioei 01:\ 
cQ:  

a 
re:  157,   

18.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicita 
justificada do fornecedor e aceita pela Administração. 

18.3. Antes da assinatura do Co...;tralp ou da err:so da Nota de Empenho, a 

Contratante realizará consulta  ac  Certificado dz.:: egistro Cadastral -  CRC,  para 

identificar possivel proibição de contratar  coin  o Poder Público e verificar a 

manutenção das condições de habilitação, cujos resultados poderão ser anexados aos 

autos do processo. 

18.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do vaiOr  in  cial atualizado d contrato. 

.t}1.4:i. As supressões resuitInte$ de acordo cElebrado entre os contratantes 
poderi'm emeciar o im.e d 25 (vire e uno po;,  (Ito).  

vedada s.ubcontrat2r ,  tOI1 00 úDjtO r4r) 

É vedada a .st.ibcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no 

Termo de Refornoia ou na minuta  dc  contrato. 

1 S.6.-  A Contratada c10r6. manter,durop,t44 toda.  a f:ix.:;Cução da contrafação em  

compatibilidado cOm as obriubes a th  cur,  tocia.sas condições de habilitarp() 

twa!ificacifto exif.7klas rita,:;fflo. 

15,!. Durante 	v,;)•:-2.,nci.. 	oiltrat--;:ç 0: a QC@Ii,*-1,i1,25,•..)  sera  exercida pc,r  urn  

reDresentante 	t.;ontratan.te, 	ci.,ual competirá registrar  ern  reia(ório tç).das as 

ocorrências e as titfiCiónc:a'siriicads dfflñr a dúvidasictue surgirem no curso da 
execução contratual, de tudo dando ciência &A.drr)inistra0o. 

19.1. Cada contratação firroacia.c.:om fornecodQra 	vigência de acordo.  corn  as 

disposif.-Aes definidas..; na rglrsuta de .contrato ou instrumento  equivalent::  ou, na 

r azo"de.4!i (J.1.1Firen's'a.) C1 	C 	pa  rtir da data da assinatura 

retirada do im:truny.-_,:nizo, nos Cern-;cP.F, 	57 	Lei n.e S.03311993. 

r 

referent:,_)s,  ?f, cotação-
para. fins de inocriçao em' 

desd0-tiúfi- as Ç.ic-)sp-i.isas 

.sc.,17.t.....-,•:•J?'....ç.jr[-Arnerita.empetift3t.iasuaté 31 de clezcz:n"±bro.,. 
pagar, c()nfortre Orientação Normativa AGLI n.° 

_ 
Mtn PresidenteJuscelino,1151 1:',ertn),  Cotos,  
CNPJ n.' 14;22Li:01.2/0011.1.75.  • : . • 	 77) 343.S.•;;';••1•': 
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20. DO PREÇO 

20.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

20.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Pregos poderão sofrer 
alterações, obedecidas as disposições contidas no  art.  65 da Lei n° 8.666/93, Decreto 
Municipal n.° 045/2018, de 13 de novembro de 2018, e subsidiariamente no 
Decreto n° 7.892, de 2013. 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência, no Edital, na Ata de Registro de Preços e na minuta do instrumento de 
Contrato, quando for o caso. 

22. DO RECEBIMENTOECRITERIO DEACEITAÇÃO DO OBJETO 

22.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de 
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 

23. DO PAGAMENTO 

23.1. 0 prazo para pagamento  sera  de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da 
entrega de cada item, e somente após a devida conferência e liberação do órgão 
solicitante e/ou fiscalizador. 

23.2. 0 pagamento somente  sera  efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

23.2.1. 0 "atesto" fica condicionado a verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das 
obrigações assumidas. 

23.2.2. As Notas Fiscais deverão seremitidas separadamente por destinagão, tendo 
em vista, a necessidade de cada Secretaria Municipal, bem como o objetivo de cada 
produto a seradquirido, aplicado ou o recursofinanceiro recebido, portanto, caso 
haja algum Item que esteja em Nota Fiscal diversa do seu grupo de origem 
constante da emissão da Autorização de Fornecimento a mesma  sera  devolvida. 

23.2.3. Em caso de erro na emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is) por parte do fornecedor 
não cabe nenhuma reclamação em relação ao cancelamento da nota errada, sendo 
necessário a emissão de outra Nota Fiscal correta 

	  23.3._ Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Tatura_ou_dos clocumentos__ 
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça 4-fieruidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-6 após a comprovação 
da regularizaçãoda situação, nãoacarretandoqualquerônus para a Contratante. 

23.4. Antes do pagamento, a Contratante poderá realizar consulta ao Certificado de 
Registro Cadastral -  CRC  e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a 
manutenção das condições de habilitação da Contratada, podendo o resultado ser 
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

23.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

23.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituldo pelo 
artigo 12 da Lei Complementar n.° 123/2006, não sofrerá a retenção quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação ás suas 
receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o 
artigo 6° da Instrução Normativa RFB n.°1.234,  dell  dejaneiro de 2012. 

23.6. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

23.7.  Serb  considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária parapagamento. 

23.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquerdespesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

23.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido de algumaforma para tanto, ovalordevidodeverá seracrescido de 
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, á taxa de 6% (seis por 
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

—EM=IxNxVP I  

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor 
originariamente devido 

I = indice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6 / 100)  
I = 

365  

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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N = N Omerodediasentre a data limite prevista para opagafnento 
e a data do efetivo pagamento  

VP  = Valor da Parcela em atraso 

23.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurara o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n.° 8.666/1993. 

23.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

23.12. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa Municipal e cobradas 
judicialmente. 

23.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro 
Cadastral  -CRC.  

23.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

23.15. A cada recebimento de Nota Fiscal o Município verificará a manutenção dos 
requisitos de habilitação para comprovação da regularidade e a manutenção das 
condições habilitatórias constantes do instrumento convocatório, bem como a 
regularidade perante este Município. 

23.16. A Contratada não poderá suspender o fprnecimento por motivo relacionado a 
pendência de pagamento devido por parte da Contratante, por tratar-se de bens 
necessários e de forma iminente. 

24. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA 

24.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão  red  uzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

24.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

24.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual 

ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 

individual apresentada durante a fase competitiva. 

24.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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contratações e somente  sera  utilizada acaso o melhor colocado no certarnenão assine 
a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do 
Decreto Federal n° 9.488/18, de 31 de agosto de 2018. 

25. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

25.1. Os recursos para a aquisição do objeto do presente registro de preços, de acordo 
com os quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária 
própria e serão certificados por ocasião de cada contratação. 

26. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.° 10.520/2002, do Decreto 
Municipal n.° 045/2018, de 13 de novembro de 2018, a licitante/Adjudicatária que, 
no decorrer da licitação: 

26.2. Não assinaraAta de Registro de Preços, não retirara nota de empenho, ou não 
assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da 
Ata de Registro de Preços; 

26.2.1. Apresentar documentação falsa; 

26.2.2. Deixar de entregar os documentos eAigidos no certame; 

26.2.3. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

26.2.4. Comportar-se de modo inid6neo; 

26.2.5. Cometerfraudefiscal; 

26.2.6. Fizer declaração falsa; 

26.2.7. Ensejar o retardamento da execução do certame. 

26.3. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ás 
seguintes sanções: 

a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

b. Impedimento de licitare de contratarcom o Município e descredenciamento 
do  CRC,  pelo prazo de até cinco anos; 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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26.3.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente  earn  as demais 
sanções. 

26.4. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação 
estão previstas no Termo de Referência. 

26.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n.°8.666/1993, esubsidiariamente na Lei n.°9.784, de 
1999. 

26.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado á Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

26.7. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Município e 
cobradas judicialmente. 

26.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro 
Cadastral  -CRC.  

26.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

27.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do pregão. 

27.2. A impugnação será realizada por petição dirigida ao setor de licitação e 
protocolada no endereço situado no endereço Rua Presidente Juscelino, 115— centro 
— Cocos - Bahia, nos dias úteis, no horário das 07:00 horas ás 13:00 horas. 

27.2.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro 
horas. 

27.2.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das 
modificações no Edital. 

28. PAS DISPDSIÇOES ,qpw 

	 28.1. 	 Qualquer mndifinagAo no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumentode 
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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os 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o praio-inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

28.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão  sera  automaticamente transferida 
para o primeiro dia  OW  subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

28.3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública. 

28.4. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito 
contratação. 

28.5.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
especifica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

28.6. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá 
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito 
e devidamente fundamentado. 

28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não  sera,  em nenhum caso, responsável por esses custos. 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-6 o 
dia do inicio e incluir-se-6 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente na Administração. 

28.9. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

28.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
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28.11. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que 
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital. 

28.12. 0 Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no 
endereço Rua Presidente Juscelino, rf 115— centro —Cocos - Bahia, nos dias úteis, 
no horário das 07:00 horas às 13:00 horas. 0 Município irá fornecer a Integra do 
edital e seus anexos de forma gratuita, bastando apenas o preenchimento do formulário 
de Protocolo de Recebimento. 

28.13. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da integra do edital e de seus 
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, 
nos termos do artigo 5°,111, da Lei n° 10.520, de 2002. 

28.14. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.° 
10.520/2002, do Decreto Municipal n.° 045/2018, de 13 de novembro de 2018 e 
subsidiariamente ao Decreto Federal n° 9.488/18, de 31 de agosto de 2018, da Lei 
n.° 8.078 de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar n.° 
123/2006, e da Lei n.°8.666/1993, subsidiariamente. 

28.15. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção 
Judiciária de Cocos - Bahia, com exclusão de qualquer outro. 

Cocos, Bahia, 14 de fevereiro de 2019. 

Marcelo de SobáEmerenciano 
Prefeito M 
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CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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