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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. 

14.1. 0 objeto da licitação será 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. 

tat ,  

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 Pregos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair 
do direito à 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 
meio eletrônico, para que seja assinada no prazo até 05 (cinco)dias, a contarda data 
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 Preços quanto necessárias para o 
registro dos itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do 
licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 
registrados e demaiscondições. 

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

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem 

de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos  no  art.  3°  da 
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Lei n°8.666, de 1993; 

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

16.1. A Ata de Registro de Preços 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. 

PSI 

	 *14 
17.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do 
fornecedor obedecerão a 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. 

18.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, 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 convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada 
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para efetuar a retirada da Nota de 
Empenho ou instrumento equivalente, ou assinaro Contrato, se for o caso, sob pena 
de decairdo direito à contratação, sem prejuízodas sanções previstas no  Ed  ital e na 
Ata de Registro de Preços. 

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

18.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a 
Contratante realizará consulta ao Certificado de Registro Cadastral -  CRC,  para 
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a 
manutenção das condições de habilitação, cujos resultados poderão ser anexados aos 
autos do processo. 

18.4. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
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acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

18.4.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

18.5. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

18.5.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no 
Termo de Referência ou na minuta de contrato. 

18.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

18.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização  sera  exercida por um 
representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução contratual, de tudo dando ciência à Administração. 

19.1. Cada contratação firmada com a fornecedora terá vigência de acordo com as 
disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na 
omissão deste, pelo prazo de 45 (quarenta) dias úteis, a partir da data da assinatura ou 
retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993. 

19.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 
referentes a contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, 
para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n.° 
39, de 13/12/2011. 

'11,11314 

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

20.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços 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. 

21.1. As obrigações da Contratante e da Contraada 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. 
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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. 

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

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

23.2.1. 0 "atesto" fica condicionado à 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  
prod  uto a ser adquirido, 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 será 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/Fatura ou dos documentos 
pertinentes 5 contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 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 regularizaçâoda situação, não acarretandoqualquerônus para a Contratante. 

23.4. Antes do pagamento, a Contratante podei á 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, instituído 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 
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receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente  ad  c-rarn-,56 de que 
trata oartigo 6° da Instrução Normativa RFB n.° 1.2341  dell  dejaneiro de 2012. 

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

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

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

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

EM= I xNxVID 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor 
originariamente devido 

I = ndice de atualização financeira, calculado segundo a formula: 

= (6 / 100)  
I  

365 

N= Númerodediasentreadata limiteprevistaparaopagamento 
e a data do efetivo pagamento  

VP  = Valor da Parcela em atraso 

23.10. 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. 

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_ 	  
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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 verificara 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 fornecimento por motivo relacionado a 
pendência de pagamento devido por parte da Contratante, por tratar-se de bens 
necessários e de forma iminente. 

Miktg Ifi,vir:V4Ai  NEC 
24.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir 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 
contratações e somente  sera  utilizada acaso o melhor colocado no certame não 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. 

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

, 
[Ai 

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 
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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 exigidos no certame; 

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

26.2.4. Comportar-se de modoinidõneo; 

26.2.5. Cometerfraude fiscal; 

26.2.6. Fizer declaraçãofalsa; 

26.2.7. Ensejar o retardamento da execução do certame. 

26.3. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficara sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as 
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 contratar  coin  o Município e descredenciamento 
do  CRC,  pelo prazo de até cinco anos; 

• 
26.3.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com 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-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n.°8.666/1993, e subsidiariamente 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 à 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 	 
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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. 

NO» 

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  sera  realizada por petição dirigida ao setor de licitação e 
protocolada no endereço situado no endereço Rua Presidente Juscelino, n° 115 — 
centro, Cocos - Bahia, nos dias úteis, no horário das 07:00 horas às 13:00 horas. 

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

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

28.1. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 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 útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrario. 

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 quedeveria 
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, 
	atribuindadhes validade e eficácia parafinsslahabilitaça'n e classificaçAn  
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28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito 
contratação. 

28.5.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração afirmar 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 será, 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-á o 
dia do inicio e incluir-se-6 o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente naAdministração. 

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. 

• 
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, sendo também disponível na integra 
no endereço eletrônico: www.cocos.ba.gov.br/diariooficial.  

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°,  III,  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. 
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Cocos- Ba, 18 de fevereiro de 2019. 

Marcelo de S uzaEmerenciano 

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

Prefei a  Municipal 
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1. OBJETO 

1.1. Registro de pregos para futuras e eventuais aquisições recarga de GLP (Gás 
Liquefeito de Petróleo), 13 kg, conforme especificações e quantidades estimadas 
estabelecidas abaixo: 

ITEM DESCRIÇA0 UND. QTDE. 

01 

Carga de  gas  de cozinha,  gas  liquefeito do petróleo — GLP, 
composição básica de propano e butano, altamente inflamável, 
acondicionado em botijão de 13 kg, e suas condições deverão 
estar de acordo com a portaria. 47 de 24/03/99 ANP,  NPR  1424 
IDA ABNT. 

GLP 1.500 

1. JUSTIFICATIVA 

1.1. Prover todos os órgãos da Administração Pública direta e indireta, no âmbito do 
Poder Executivo Municipal, aos quais necessitam destes produtos para a 
viabilização do preparo de café, chá e congêneres e alimentos a serem 
consumidos pelas autoridades e funcionários do Município. 

1.1.1.Além dos listados, o Gás de cozinha atende primordialmente as cantinas 
das Escalas da Rede Municipal de Ensino para que sejam preparadas as 
refeições que são diariamente servidas a todos os alunos deste Município. 

1.1.2. 0 objeto desta aquisição também é demasiadamente utilizado nos 
Postos de Saúde do município na sede e no interior, bem como o Hospital 
Municipal São Sebastião, para preparação das refeições dos pacientes 
internados, bem como dos funcionários que trabalham diariamente ou mesmo 
realizam plantões. 

1.1.3. Esporadicamente é também consumido pela Secretaria Municipal de 
lnfraestrutura quando em ações, no interior do município, principalmente na 
manutenção de estradas vicinais, tendo em vista, as grandes extensões de 
terra que dispõe o nosso Município, com isto viabilizando a permanência dos 
trabalhadores no local da execução dos serviços o que gera uma 
economicidade do deslocamento desnecessário. 

1.1.4. Finalmente, cabe mencionar que existe o consumo na copa da sede da 
Prefeitura Municipal, para a preparação basicamente de café e chá para 
consumo dos funcionários e visitantes no Município. 

1,CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNNINEMNIME.' 
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1.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 
termos da Lei n° 10.520/2002 e do Decreto Municipal n.° 045/2018. 

2. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 

2.1. A licitante vencedora estará obrigada ao cumprimento do prazo máximo de 02 (duas) 
horas, contados da data de cada pedido, que poderão ser enviados por fax,  e-mail  ou 
pessoalmente, com a devida confirmação de recebimento, para o inicio dos serviços 
entrega dos itens solicitados constantes do instrumento convocatório de acordo com as 
especificações e demais condições estipuladas em sua proposta comercial. 

2.2. Os bens e serviços deverão ser entregues no Almoxarifado do Município, ou em local 
diverso, ambos na sede do Município de Cocos, que esteja previamente previsto na 
Autorização de Fornecimento - AutF, no horário das 08hs00min as 12hs00min e das 
14h0Omin as 17hs00 horas. 

2.3. 0 fornecimento dos produtos, cujos pregos serão registrados através da Ata de 
Registro de Pregos, deverão ser solicitados mediante a apresentação da Autorização de 
Fornecimento - AutF correspondente. 

2.3.1. Cada Autorização de Fornecimento - AutF conterá, sucintamente: 

a) Autorização de Fornecimento n.° XXX/2019; 

b) Ata de Registro de Pregos n.° XXX-2019- Pregão Presencial n.° xxx-2019; 

c) Razão Social do Fornecedor, n.° do CNPJ, Endereço, Telefone e  e-mail;  

d) Número do Lote ou do Item; 

e) Descrição do produto; 

f) Quantidade solicitada; e 

g) Valor registrado e valor total. 

2.4. A nota de empenho ou a Autorização de Fornecimento - AutF poderão ser 
transmitidas à fornecedora por meio de fax ou meio eletrônico, poderá ser emitida 
mais de uma Autorização de Fornecimento - AutF por mês. 

2.5. Os produtos deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir 
a completa segurança durante o transporte. Os volumes contendo os produtos 
poderão estar ainda, identificados externamente com os dados do destinatário 
constantes da nota fiscal e o endereço de entrega. 
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2.6. A empresa fornecedora ficará obrigada a atender todas as Autorizações de 
Fornecimento - AutF emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Pregos, 
mesmo se a entrega delas decorrente for prevista para data posterior ao seu 
vencimento. 

3. AVALIAÇÃO DO CUSTO 

3.1.0 custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo 
administrativo, elaborado com base em orçamentos provenientes de pesquisas de 
mercado, mediante consulta aos pregos praticados em atas de registro de pregos de 
órgãos públicos e em verificação aos preços já praticados no Município. 

4. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1. 0 objeto será recebido: 

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade 
com as especificações constantes do Edital e da proposta. 

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 
constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 07 
(sete) dias do recebimento provisório. 

4.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-6 como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo 
com as especificações técnicas exigidas. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A Contratada obriga-se a: 

5.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados 
pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da 
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

5.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com 
os artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor- Lei n.° 8.078, de 1990; 

5.1.2.1. 0 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, ás suas 
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expensas, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, o produto com avarias ou 
defeitos; 

5.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto da presente licitação; 

5.1.4. Comunicará Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação, 

5.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

5.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

5.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; 

5.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 
do contrato. 

5.1.9. Além das obrigações inerentes ao objato licitado, cabe ao contratado atender 
eficazmente ás finalidades que dele naturalmente espera-se, estando em conformidade 
com o que determina o Código de Defesa do Consumidor, atender ás normas de 
segurança e medicina no trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, e, quando for 
o caso, ás legislações especificas e demais normas e legislações pertinentes e em 
vigência, principalmente aquelas dispostas no instrumento convocatório. 

5.1.10. A entrega do objeto de licitação, solicitado se dará em conformidade com a 
demanda de acordo com as necessidades do Município, conforme condições previstas 
neste Edital e seus Anexos. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. A Contratante obriga-se a: 

6.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário, 
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6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivos; 

6.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor especialmente designado; 

6.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

7. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

7.1. Consoante o artigo 45 da Lei n.° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem 
a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acautelado ras, 
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

8.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, 
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de 
tudo dará ciência à Administração. 

8.1.1.0 representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato. 

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em  co-responsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n.° 
8.666, de 1993. 

8.3. 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 

9. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.° 8.666, de 1993, da Lei n.° 
10.520 de 2002, dos Decretos Municipais n.° 045/2018, a Contratada que, no decorrer da 
contratação: 

9.1.1. lnexecutar total ou parcialmente o contrato; 
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9.1.2. Apresentar documentação falsa; 

9.1.3. Comportar-se de modo inidõneo; 

9.1.4. Cometer fraude fiscal; 

9.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de 
Pregos ou no Contrato. 

9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficara sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação, 

b. Multa: 

b.1. Moratória de até 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.2. Compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser 
cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades 
não supere o valor total do contrato. 

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Cocos, pelo 
prazo de até dois anos; 

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar 
com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, 
estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 
87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota nc 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos 
n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da ia  Camara  do TCU. 

d. Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no  CRC  
pelo prazo de até cinco anos; 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que  
sera  concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
causados; 

9.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 
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9.3. Também ficam sujeitas ás penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação. 

9.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de tributos; 

9.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

9.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

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

9.5. 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. 

9.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados á Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia. ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Município e cobrados 
judicialmente. 

9.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

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

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

9.9. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão 
previstas no Edital. 
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Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 003-2019 

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao 
objeto desta licitação, bem como as informações, condições da proposta edeclarações 
exigidas no Edital do Pregão Presencial em epígrafe. 

1. Identificação do Licitante: 

a. Razão Social: 
b. CNPJ n.°: 
c. Inscrição Estadual: 
d. Endereço completo: 
e. Telefone, fax,  e-mail:  
f. Banco, Agência e n.° da conta corrente: 

2. Condições Gerais da Proposta: 

a. a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua 
apresentação; 

b. o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, 
nos quais estão Incluidas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua 
remuneração, inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, 
mão de obra, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, 
transportes, seguros, peçasde reposição, materiais/serviços utilizados na manutenção 
e quaisqueroutras despesas necessárias  qua  incidam ou venham a incidirsobre o 
objetodesta licitação para o cumprimento das obrigaçõesdecorrentesdo contrato. 

3. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que: 

a. examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições 
nele estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar 
discrepância de entendimento com relação ao Edital; 

b. cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, 
contida na Lei n.° 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988; 

c. em nossa proposta estão incluidas todas as despesas referentes à execução do objeto 
licitado, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer 
outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o referido objeto; 
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d. informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso 
venha a ocorrer. 

4. Condições de Pagamento: 

a. 0 prazo para pagamento será 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. 

5. Proposta de Pregos 

****"Observação: Cabe aqui na proposta de preços, o licitante transcrever os i tens da plani lha 
constante do Termo de Referência, com os lotes ao qual deseja realizar proposta. 

Item Descrição dos serviços 
Marca Unid Quant Valor . 	. 	. 

Umtario 
Valor Total 

01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX marca XX XX 

Valor Total do Lote 

0 valor Total do Lote da proposta perfaz o valor de R$ XX.XXX,XX (xx)Ox xxxxxxxx 
xxxxxxx)/ I. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO  III  MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE 

A 

Prefeitura Municipal deCocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref..  PREGÃO PRESENCIAL N.° 003-2019 

DECLARAÇÃO 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ n.° 	  
DECLARA, em atendimento ao previsto no edital de PREGA0 PRESENCIAL N 	° 
003-2019, no  art.  32, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, e no item 7.1., inciso IV, da 
Instrução Normativa  MARE  n.° 05/1995, a inexistência de fato superveniente 
impeditivo da sua habilitação. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 

Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n.° 9.854/99) 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 003-2019 • 
A empresa 	 , inscrita 	no 

CNPJ n.° 	 , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

	 , portador(a) da Carteira de Identidade n.° 	 e do CPF 

	  DECLARA,para fins do disposto no inciso V do  art.  27 da Lei n.° 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.°9.854, de 27 de outubro de 1999, 

regulamentada pelo Decreto n.°4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz ( ). 

• XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MODELO DE DECLARAÇÃO - MICRO EMPRESA OU EPP 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE 
Modelo de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 003-2019 

• (razão social da empresa) 	  inscrita no CNPJ 
fl .0 	 , por intermédio de SE u representante legal, o(a) Sr.(a.) 
	 , portador(a) da Carteira de Identidade n.° 	  e do 
CPF n.° 	 , DECLARA, para fins do disposto no Edital da PREGÃO 
PRESENCIAL N.° 003-2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 
que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( 	) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 30  da Lei Complementar n.° 123, de 

14/12/2006; 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II doArtigo 3°da Lei Complementar 

n.° 123, de 14/12/2006. 
( 	) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1° do  art.  18-A da Lei 

Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses 

• 
descritasno§4°,doart. 3°, da Lei Complementarn.°123, del4dedezembrode2006. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

Obs.: 1) Assinalar com um "X" a condição da empresa. 

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MODELO DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial 

• Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 003-2019 

(razão social da empresa) 	  inscrita no CNPJ 

fl .0 	 , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 

	 , portador(a) da Carteira de Identidade n.° 	  e do 

CPF n.° 	 ,  DECLARA, para fins do disposto no Edital da PREGÃO 

PRESENCIAL N.° 003-2019, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e que os envelopes n.° 1 e2 contêm a indicaçãodo objeto, o preço oferecido 

e a documentação de habilitação, respectivamente. 

410 	 XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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MODELO DE DE DECLARAÇÃO - ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 

 

ANEXO VII 

  

       

Modelo de 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 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref  PREGÃO PRESENCIAL N.° 003-2019 

(Identificação completa do representante licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa da empresa licitante) doravante 

denominado (Licitante), para finsdo disposto no edital do PREGÃO PRESENCIAL N°003-

2019, declara, sob as penas da lei, em especial o  art.  299 do Código Penal Brasileiro. que: 

(a) a proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N.° 003-2019 

foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, eo conteúdo da proposta nãofoi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N.° 003-2019, 

por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO 

PRESENCIAL N.° 003-2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato PREGÃO PRESENCIAL N '003-2019, por qualquer meio 

OU por qualquerpessoa; 

(c) que nãotentou, porqualquermeio ou porqualquerpessoa, influir na decisão 

de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N.° 003-

2019 quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO 

PRESENCIAL N.° 003-2019 não  sera,  no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 003-2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012;0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO 
PRESENCIAL N.° 003-2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de 
Cocos antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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MODELO DECLARAÇÃO - PROCURAÇÃO PRATICA DE ATOS 

 

NEX 
k,!Pq 

 

    

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRATICA DE ATOS 

CONCERNENTES AO CERTAME 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 003-2019 

CREDENCIAL 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) 

	 , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do 

Registro de Identidade n.° 	, expedido pela 	, devidamente inscrito no 

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n.° 	, residente à rua 

	 , n.° 	 como nosso mandatário, a quem outorgamos 
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado 

acima, conferindo-lhe poderespara: 

(apresentar proposta de pregos, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir 

deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar  preps  e demais condições, confessar, 

firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos 

pertinentesao certame  etc).  

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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DECLARAÇÃO -TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE 

  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE 

A 

PrefeituraMunicipaldeCocos 

PregoeiroeEquipedeApoio 

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 003-2019 

A empresa 	 , pessoa jurídica de direito privado, 

com sede a 	 , bairro 	 , na cidade de 

	 , Estado de 	 , devidamente inscrita no CNPJ 
sob n° 	 , inscrição estadual n° 	  
neste ato representado por seu representante legal, 	 , 
nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade n° 

	 , e inscrito no CPF n° 	 , residente e domiciliado 

a 	 , bairro, 	 , na cidade de 

	 , Estado de 	 , através da presente 

declaração, DECLARO que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados 

executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do  

art.  1° e no inciso Ill do  art.  5° da Constituição Federal de 1988. 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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IL 	ANEXO X 	MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

  

  

N.° XXX/2019  

 

  

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.°003-2019 
PROCESSO LICITATORIO N.° 011-2019 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos XX dias do mês de XXXXXXXXXX de XXXX, O MUNICÍPIO DE COCOS, Estado da Bahia, 
por intermédio do Município de Cocos, com sede na Rua Presidente Juscelino, 115, 
Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, inscrito no CNPJ sob o n.° 
14.222.012/0001-75, neste ato representado pelo Senhor Marcelo de Souza 
Emerenciano, XXXXXXX, XXXXXXX, portador do RG n.° XXXXXXXX SSP/XX e CPF n.° 
XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na XXXXX XXXXXX XXXX, XX, XXXXXX, XXXXXXX, 

• XXXXXX, CEP XX.XXX-XXX„ legalmente investido e no exercício pleno de Secretaria, 
doravante denominadoCONTRATANTE. 

Nostermos da Lei n.°10.520/2002, da Lei n.°8.078, de 1990- Código de 
Defesa do Consumidor; Decreto Municipal n.° 045/2018 e Lei Municipal n 496/2007; 
aplicando-se, subsidiariamente, Decreto n° 8.250/2014 alterado pelo Decreto n° 
9.488/2018  ea  Lei Federal n.°8.666/1993, e as demais normas legais correlatas; 

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial 
para Registro de Preços n.° 003-2019, homologado pelo Prefeito Municipal em xxxxx; 

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual aquisição dos itens/lotes a 
seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer 
parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa XXXX, 
inscrita no CNPJ sob o n.°XXX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

• 
CEP XX.XXX-XXX, no Município de XXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXX, 
portador(a) da Cédula de Identidade n.° XXXXXXX e CPF n.° XXX.XXX.XXX-XX, cuja 
proposta foi classificada em XX lugar no certame. 

, 	
• 

1.1. 0 objeto desta Ata é o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições 
de Recarga de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em botigies de 13Kg, com 
fornecimento de forma fracionada, para atender das demandas do Município de 
Cocos-BA, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades 
estabelecidas abaixo: 

Item Descrição/ 
Especificação 

Marca/ 
Modelo 

Unidade Quantidade 
Total Estimada 

Prego 
Unitário 

01 
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1.2. A existência de pregos registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
especifica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 
Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

2.1. 0 orgão gerenciador  sera  a Secretaria Municipal de Administração. 

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 

2.2.1. Secretaria Municipal deAdministração; 

2.2.2. Secretaria Municipal de Assistência Social; 

2.2.3. Secretaria Municipal de lnfraestrutura; 

2.2.4. Secretaria Municipal deAgricultura; 

2.2.5. Secretaria de MeioAmbiente; 

2.2.6. Secretaria Municipal deEducação; 

2.2.7. Fundo Municipal deSaCide; 

2.3. A ata de registro de pregos, durante sua validade, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do orgão 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 e 
subsidiariamente ao Decreto Fie n° 9.488/2018, 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. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a 
responsabilidade pela imposição de penalidade aofornecedorfaltoso, comunicando 
o fato ao orgão gerenciador. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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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 artigo 7° do Decreto Municipal n.° 045/2018. 

3. CLAUSULA TERCEIRA-DA VALIDADE DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura não podendo ser prorrogada. 

4. CLAUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. 0 preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias 
negociações junto aosforneced ores. 

4.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

4.2.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 

4.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; e 

4.2.3. Convocar osdemaisfornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e 
se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

4.3.2. Convocar os demaisfornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder á 
revogação da Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação maisvantajosa. 

4.5. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada 
da Ata de Registro de Pregos aos órgãos participantes, se houver. 
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5.1. 0 fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo 
administrativoespecifico, assegurado o contraditório e a ampladefesa, quando: 

5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

5.1.2. Não retirara respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou 
não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável; 

5.1.3. Não aceitarreduziro preço registrado, na hip6tesedeste se tornar superior 
Aqueles praticados no mercado; ou 

5.1.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços. 

5.2. 0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados ejustificados. 

5.2.1. por razão de interesse público; ou 

5.2.2. a pedido dofornecedor 

5.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o 
cancelamento do registro dofornecedoraos órgãos participantes, se houver. 

6.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá 
ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). 

6.1.1. 0 órgão deverá assegurar-se de que apreço registrado na Ata permanece 
vantajoso, mediante realização de pesquisa de mercado prévia ácontratação. 

6.2. 0 órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada 
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho 
ou instrumento equivalente, ou assinaro Contrato, sefor o caso, sob pena de decair 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de 
Registro de Pregos. 
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